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2. Afkortingenlijst  

 

Afkorting Voluit 

Besluit BBOOR Besluit van 15 december 2008 tot aanwijzing van de voorschriften 
en vaststellingen van boetetarieven als bedoeld in art. 154b, eerste 
lid, onderdelen a en b, zevende lid, van de Gemeentewet 

Besluitwet Besluitwet van 29 december 1945 houdende verbod tot het 
aanbrengen van opschriften op den openbaren weg, BS  4 januari 
1946 

EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
EVRM Europees Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, BS 19 augustus 1955  
GAS Gemeentelijke Administratieve Sancties 
GAS-Wet Wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke 

administratieve sancties, BS 10 juni 1999 
Ger.W.  Gerechtelijk Wetboek 
G.W. Grondwet 
IVBPR Verdrag 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke 

rechten, BS 6 juli 1983 
Jeugdbeschermingswet Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste 

nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte 
schade, BS 15 april 1965 

Nederlandse 
Gemeentewet 

Wet van 14 februari 1992 betreffende nieuwe bepalingen met 
betrekking tot gemeenten 

Nieuwe Gemeentwet Wet van 24 juni 1988, BS 3 september 1988 
Programmawet Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005 
S.W. Strafwetboek – Wet van 8 juni 1967, BS  9 juni 1867      
V.T. Sv. Wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het 

Wetboek van Strafvordering, BS 25 april 1878 
VVSG  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
Wet BBOOR Wet van 20 december 2007 houdende wijziging van de 

Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke 
boete voor overtredingen van een aantal voorschriften bepaald bij 
gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare 
ruimte 

WGP Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, BS 5 januari 1999 

Wijzigingswet 1 Wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet, BS 25 
juni 2004 

Wijzigingswet 2 van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 
juli 2004 
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3. Inleiding   
 

Allereerst wens ik dank te betuigen aan m’n mentor, professor Brice De Ruyver, die door z’n 

tussentijdse suggesties de realisatie van dit werkstuk in z’n huidige vorm en inhoud mede 

mogelijk heeft gemaakt. Vervolgens wens ik ook alle gemeenten die meewerkten aan het 

administratief onderzoek te bedanken. Bijzondere dank gaat uit naar Tom De Schepper – 

onderzoeker binnen het team Politie en Veiligheid van de Vereniging van Vlaamse Steden en 

Gemeenten – die door het overmaken van diens onderzoeksresultaten heeft bijgedragen tot de 

totstandkoming van een waarheidsgetrouw beeld omtrent de implementatie en toepassing van 

de gemeentelijke administratieve sancties in praktijk.  

 

In deze masterproef wordt nagegaan of gemeenten met de invoering van de gemeentelijke 

administratieve sancties over het geschikte arsenaal beschikken om overlast en kleine 

criminaliteit op adequate wijze te  bestrijden. 

 

Om deze vraag te beantwoorden wordt het werkstuk in twee luiken onderverdeeld. 

 

In het eerste deel zal de wetgeving ter zake aan een kritische beoordeling onderworpen 

worden. Er wordt nagegaan in welke mate de opeenvolgende wetswijzigingen de 

moeilijkheden die met de invoering van de initiële GAS-Wet gepaard gingen, opgevangen 

hebben. Tevens wordt stilgestaan bij de toelaatbaarheid van bestuurlijke beteugeling in het 

licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten en de interne rechtsorde. 

Aparte hoofdstukken worden gewijd aan de aard van de bestuurlijke sancties en de daarbij 

geboden rechtsbescherming. In een notendop worden de door de buurlanden gehanteerde 

bestuurlijke handhavingsystemen en het bestaan van alternatieven beschreven.  

 

Het tweede deel zal handelen over de implementatie en toepassing van de gemeentelijke 

administratieve sancties. Daarbij worden de onderzoeken, uitgevoerd in de schoot van  

FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Ambtenarenzaken, Grootstedenbeleid en 

Maatschappelijke Integratie en Gelijke Kansen en de Vereniging van Vlaamse Steden en 

Gemeenten onder de loep genomen. De zelfstandig verrichte research waarbij gepeild werd 

naar de toestand van de gemeentelijke administratieve sancties in het gerechtelijk 

arrondissement Dendermonde, wordt eveneens betrokken in het resultaat.  
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4. Juridisch kader van de GAS  

 

Hoofdstuk 1. Ratio legis  

 

Het takenpakket van de gemeente bestaat er krachtens art. 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet1 o.a. 

uit te voorzien “in een goede politie met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de 

veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen”. 

Deze bevoegdheid wordt op limitatieve wijze verduidelijkt in het tweede lid van het 

genoemde artikel en gaat terug op de revolutionaire decreten van 14 december 1789 en 16-24 

augustus 1790. 

 

De openbare orde vormt m.a.w. de grondslag van het gemeentelijke optreden. Deze bestaat 

traditioneel uit de volgende drie elementen zijnde: de openbare rust , de openbare veiligheid 

en de openbare gezondheid.2 Let wel, het gaat enkel over de handhaving van de materiële 

openbare orde, met uitzondering van de zedelijke. Slechts in de uitzonderlijke gevallen waarin 

de morele openbare orde zich veruiterlijkt in een aantasting of een dreiging tot aantasting van 

de materiële, wordt de gemeente bevoegd geacht om op te treden.3 

 

Art. 119, lid 1 Nieuwe Gemeentewet bepaalt het volgende:  

 
“De gemeenteraad maakt gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de 

gemeentelijke politieverordeningen (...)”. 

                                                
1  Wet van 24 juni 1988, BS 3 september 1988. (hierna verkort: “Nieuwe Gemeentewet”).  
2 DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 63; 
VANDENDRIESSCHE, A., “De algemene administratieve politie op gemeentelijk vlak in de rechtspraak van de 
Raad van State”, T. Gem. 2001, 168; DEVROE, E., “Last van overlast: volle G.A.S. vooruit?”, Orde dag 2003, 10; 
VENY, L., DE GEYTER, L. en VANDENDRIESSCHE, F., “De invoering van gemeentelijke administratieve 
sancties...of naar publieke rechtshandhaving op lokaal vlak in België?” A.J.T. 1999, 160; VENY, L., DE SUTTER, 
T., CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sancties bis”, in X, Gandaius Actueel X, Mechelen, Story-
Scientia, 2004, 69; VENY, L. en DE VOS, N., “Een inleidend overzicht inzake gewapend bestuur”, in  L. VENY en 
N. DE VOS (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 15-16. 
3 RvS 8 oktober 1992, nr. 40.651; RvS 8 november 1994, nr. 50.082 ; RvS 11 januari 2007, nr. 166.574; RvS 23 
maart 2007, nr. 169. 335; RvS 20 maart 2008, J.dr.jeun. 2010, 61; BOES, M., “De Wet Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 120; BRABANTS, S., “Geen gemeentelijke politiebevoegdheid voor de 
morele openbare orde, ook niet na de invoering van het begrip ‘openbare overlast’, T.Gem. 2010, 207; 
SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke administratieve sancties en gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van 
bestuurlijke parketten”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en 
gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die 
Keure, 2005, 25-26; VANDENDRIESSCHE, A., “De algemene administratieve politie op gemeentelijk vlak in de 
rechtspraak van de Raad van State”, T. Gem. 2001, 169-170; VENY, L. en DE VOS, N., “Een inleidend overzicht 
inzake gewapend bestuur, in L. VENY en N. DE VOS (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, 
Vanden Broele, 2005, 15. 
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Het handhaven van deze reglementen en verordeningen was enkel mogelijk via 

politiestraffen. Omwille van het veelvuldige seponeren door het parket, achtte de wetgever het 

noodzakelijk de gemeenten meer armslag te geven door het in het leven roepen van een 

bestuurlijk handhavingregime. Dit werd geconcretiseerd door de wet van 13 mei 1999 tot 

invoering van de gemeentelijke administratieve sancties4. Tevens werd ook een 

werkontlasting ten voordele van het openbaar ministerie beoogd.5 De reden daartoe kan 

gevonden worden in het feit dat het eigenlijke strafrecht gedurende de eeuwen heen is 

uitgedeind naar andere rechtstakken. Zo worden heden ten dage gedagingen strafbaar gesteld 

die zich in de sociale, economische, fiscale,... sfeer situeren. Bijgevolg werd het voor het 

parket onmogelijk om al deze zaken te vervolgen, zodat niet enkel strafrechtelijk beleid, maar 

ook initiatieven voor het klassieke strafrecht zich opdringen.  

 

Hoofdstuk 2. Wetgevingsgeschiedenis 

 

Onder dit punt zal een overzicht gegeven worden van de initiële GAS-Wet; zijnde deze van 

13 mei 1999 alsook van de wijzigingswetten van 7 mei 20046 en 17 juni 20047.  

Daarnaast komt de programmawet van 20 juli 20058 aan bod. Er werd gekozen om al deze 

wetten afzonderlijk te behandelen om op die manier de nadruk te leggen op de problemen die 

met de invoering van de GAS-Wet van 1999 gepaard gingen, alsook op de oplossingen die de 

                                                
4 Wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, BS 10 juni 1999 (hierna 
verkort: “GAS-Wet”); BRUGGEMAN, W., “Gemeentelijke administratieve sancties”, in P. LAMBERT et al., Postal 
Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p; DE VOS, N. 
en VENY, L., “Doorbraak van gemeentelijke bestuurlijke sancties”, N.J.W. 2004, 790; DEVROE, E., “Last van 
overlast: volle G.A.S. vooruit?”, Orde dag 2003, 16.  
5 BAETSLÉ, M. en ALLY, M., “Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) – ervaringen van een 
gemeentesecretaris als sanctionerend ambtenaar”, VFG- Forum 2008, 10; BOES, M., “De Wet Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 116; BRUGGEMAN, W., “Gemeentelijke administratieve sancties”, in P. 
LAMBERT et al., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, 
losbl., z.p; DE ROY, C., “Bestrijding van overlast blijkt een lastige juridische klus: over de wijziging van de 
gemeentelijke administratieve sancties” R.W. 2005, 441; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving via 
administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 64; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk 
op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 133; DE VOS, N. en VENY, L., “Doorbraak van gemeentelijke bestuurlijke 
sancties”, N.J.W. 2004, 790; DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe 
mogelijkheid tot bestraffing van jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 481; DEVROE, E., “Last van 
overlast: volle G.A.S. vooruit?”, Orde dag 2003, 16; VENY, L., DE GEYTER, L. en Vandendriessche, F., “De 
invoering van gemeentelijke administratieve sancties...of naar publieke rechtshandhaving op lokaal vlak in 
België?” A.J.T. 1999, 157.  
6 Wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe 
gemeentewet, BS 25 juni 2004. (hierna verkort: “Wijzigingswet 1”). 
7 Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004. (hierna verkort: 
“Wijzigingswet 2”).  
8 Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005. (hierna verkort: “Programmawet”).  
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wijzigingswetten en de programmawet daarvoor formuleren en op de nieuwe problemen die 

deze wijzigingswetten en de Programmawet in het leven roepen.  

 

2.1 Wet van 13 mei 1999 

 

2.1.1 Verruiming van de gemeentelijke bevoegdheden  

 

Er werd reeds op gewezen dat de gemeenten op grond van art. 135 § 2, lid 2 juncto art. 119 

Nieuwe Gemeentewet over de bevoegdheid beschikken om via reglementen en verordeningen 

de materiële openbare orde te handhaven.9 

 

Als gevolg hiervan verkeerde de gemeente in onmogelijkheid om op te treden tegen minder 

ernstige feiten die niet echt ordeverstorend zijn, maar die in maatschappelijke context toch 

wel als storend ervaren worden. Zo zijn er diverse vormen van overlast bij een dancing, 

zonder dat er noodzakelijk sprake is van een verstoring van de openbare rust. Hierbij dient 

men te denken aan voortdurend af- en aanrijden van voertuigen, het achterlaten van 

voedingsresten,... Hetzelfde geldt voor een autoalarminstallatie die enige minuten in werking 

is. Andere voorbeelden zijn geluidsoverlast, hondenpoep, het gebruik van gras– of 

zaagmachines op zondag, vuilniszakken buiten plaatsen voor een bepaald tijdstip10,  

het opzettelijk beschadigen van planten in openbare parken, straatnaamborden of 

huisnummers bedekken, urineren op openbare plaatsen enz.11 

 

De GAS-Wet kwam hieraan tegemoet door artikel 135 § 2, lid 2 van de Nieuwe Gemeentewet 

aan te vullen met een zevende punt op grond waarvan de gemeente bevoegd wordt voor “het 

nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van 

alle vormen van openbare overlast”.12 

 

Inbreuken op uitdrukkelijk in politie– reglementen en verordeningen opgenomen vormen van 

overlast kunnen voortaan bestuursrechtelijk gesanctioneerd worden door de gemeente. 

                                                
9 Supra, 8, hoofdstuk 1.  
10 Wetsontwerp tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties – Memorie van Toelichting, Parl. St. 
Kamer 1998-99, nr. 2031/1, 1-2 en 8; VANDENDRIESSCHE, A., “De algemene administratieve politie op 
gemeentelijk vlak in de rechtspraak van de Raad van State”, T. Gem. 2001, 165. 
11 Ministeriële Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, BS 23 mei 2001. 
12 Art. 7 GAS-Wet; art. 135 § 2, lid 2, 7° Nieuwe Gemeentewet.  
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Aldus de parlementaire voorbereidingen dient men onder de aanpak van vormen van 

“overlast” zaken te verstaan die minder ernstig zijn in het licht van de gehele strafrechtelijke 

handhaving, maar die door de bevolking in hun dagelijks leven toch als enorm storend 

worden ervaren.13 De Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 200114 beschouwt “overlast” als 

“voornamelijk individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de 

menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een 

gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken op een manier die de normale druk van het 

sociale leven overschrijdt. Men kan openbare overlast beschouwen als lichte vormen van 

verstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid”. 

 

Tevens wordt ook de bevoegdheid van de burgemeester uitgebreid door de invoering van een 

art. 134ter en art.134quater in de Nieuwe Gemeentewet.15 Deze artikelen bevatten 

ordemaatregelen die niet beogen om een handeling strafbaar te stellen en de overtreder te 

bestraffen, maar wél om de orde te handhaven.16 Om deze redenen worden zij in deze bijdrage 

niet verder besproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
13 Wetsontwerp tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties – Memorie van Toelichting, Parl. St. 
Kamer 1998-99, nr. 2031/1, 1.  
14 Ministeriële Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, BS 23 mei 2001 
15 Art 5-6 GAS-Wet.  
16 Advies Raad van State, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 2366/001 en 2367/001, 22; BILLET, M.C. “Het 
gemeentelijk instrumentarium ter bestrijding van de openbare overlast: een duiding van een cocktail”, in M. 
SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter 
bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 94. 
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2.1.2 Invoering van een systeem van bestuurlijke handhaving 

 

A. Ratione materiae 

 
A.1. Algemeen 

 

De GAS-Wet voert in art. 119bis van de Nieuwe Gemeentewet een systeem van bestuurlijke 

handhaving in. Het artikel preciseert op limitatieve wijze de administratieve sancties waarin 

de gemeente kan voorzien.17 Het gaat om:  

  

- een administratieve geldboete van een maximum van 250 euro; 

- een administratieve schorsing van een vergunning of toelating die afgeleverd werd 

door de gemeente;  

- een administratieve intrekking van een vergunning of toelating die door de gemeente 

werd afgeleverd; 

- een administratieve sluiting van een instelling – dewelke tijdelijk of definitief kan zijn. 

 

Het in art. 14 van de Grondwet vervatte beginsel nulla poena sine lege vormt de grondslag 

waarop het limitatief karakter van de opsomming verantwoord wordt.18  

 

Voor de invoering van de GAS-Wet konden de gemeenten hun reglementen en verordeningen 

enkel maar met politiestraffen sanctioneren. Indien de gemeente toch een politiereglement 

aannam dat in de mogelijkheid voorziet om een administratieve sanctie op te leggen, diende 

men het op basis van de exceptie van onwettigheid, vervat in art. 159 van de Grondwet, 

buiten toepassing te laten.19  

 
                                                
17 Art. 3 GAS-Wet; art. 119bis § 2, lid 1 Nieuwe Gemeentewet.   
18 BRABANTS, S., “Geen gemeentelijke politiebevoegdheid voor de morele openbare orde, ook niet na de 
invoering van het begrip ‘openbare overlast’, T.Gem. 2010, 206; BRUGGEMAN, W., “Gemeentelijke 
administratieve sancties”, in P. LAMBERT et al., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en 
bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving via administratieve 
sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 68; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk op 
kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 138; PONSAERS, P., en VERHAGE, A., “Empirische studies naar de verzadiging van 
het Openbaar ministerie”, in T. BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. 
PONSAERS, S. SNACKEN, P. TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de 
laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 60; VENY, L., DE GEYTER, L. en VANDENDRIESSCHE, F., “De 
invoering van gemeentelijke administratieve sancties...of naar publieke rechtshandhaving op lokaal vlak in 
België?” A.J.T. 1999, 159; VENY, L., DE SUTTER, T., CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sancties 
bis”, in X, Gandaius Actueel X, Mechelen, Story-Scientia, 2004, 78; VENY, L. en DE VOS, N., “Een inleidend 
overzicht inzake gewapend bestuur”, in L. VENY en N. DE VOS (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, 
Brugge, Vanden Broele, 2005, 24. 
19 RvS 17 oktober 2001, A.P.M. 2001, 204.  
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A.2. Definitie administratieve sanctie 

 

Helaas bestaat er geen algemene definitie van de notie “administratieve sanctie”. In de 

rechtsleer werd het begrip reeds verschillende malen omschreven. Volgens J. VANDE 

LANOTTE gaat het om een “door of krachtens de wet vastgestelde maatregel die door een 

administratieve overheid wordt getroffen om de niet-naleving van een publiekrechtelijk 

voorschrift te bestraffen”. L. VENY heeft het dan terug over “een bij of krachtens de wet 

vastgestelde maatregel met een repressief karakter, die in beginsel door een orgaan van het 

actief bestuur wordt opgelegd door middel van een eenzijdige, individuele rechtshandeling als 

reactie op een inbreuk op een rechtsnorm of een publiekrechtelijk voorschrift.”20 

  

Hoewel de onderscheiden definities verschillend zijn, vertonen ze toch dezelfde kenmerken, 

zijnde:  

 

- Er dient sprake te zijn van een voorafgaandelijke verstoring van de rechtsorde. Dit 

houdt in dat een inbreuk op een rechtsnorm vereist is.  

- De sanctie wordt opgelegd door middel van een eenzijdige, individuele 

bestuurshandeling. Er is bijgevolg geen rechterlijke tussenkomst bij het opleggen van 

de bestuurlijke sanctie. Daarom dient ze onderscheiden te worden van een sanctie die 

op verzoek van een overheidsbestuur door een rechtscollege wordt uitgesproken. Let 

wel, er is een rechterlijke controle a posteriori; zijnde nadat de sanctie werd opgelegd.  

- Oplegging gebeurt door een bestuursorgaan lastens een geadministreerde. Dit houdt in 

dat de overtreding naar aanleiding van dewelke de sanctie werd opgelegd, vervat dient 

te zijn in een voorschrift dat op de overtreder van toepassing is.  

- Er wordt een repressief en preventief doel beoogt. De administratieve sanctie strekt 

ertoe te ontraden en te bestraffen.  

- De administratieve sanctie heeft een wettelijke basis. Het is immers een “bij of 

krachtens de wet vastgestelde maatregel”.21  

                                                
20 CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sanctie...A never ending story?”, T.Gem. 2005, 32; DE 
SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 64; DE 
SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 134; LAVRYSEN. L., “De 
rechtspraak van het grondwettelijk hof ten aanzien van de gemeentelijke administratieve sancties”, in M. BOES et 
al., Liber Amicorum Robert Andersen, Bruylant, Brussel, 2009, 328-331; PUT, J., “Rechtshandhaving door 
administratieve sancties in het recht”, R.W. 2001, 1196.  
21 LAVRYSEN. L., “De rechtspraak van het grondwettelijk hof ten aanzien van de gemeentelijke administratieve 
sancties”, in M. BOES et al., Liber Amicorum Robert Andersen, Bruylant, Brussel, 2009, 328-331; PUT, J., 
“Rechtshandhaving door administratieve sancties in het recht”, R.W. 2001, 1196-1197; VENY, L., DE GEYTER, L. 
en VANDENDRIESSCHE, F., “De invoering van gemeentelijke administratieve sancties...of naar publieke 
rechtshandhaving op lokaal vlak in België?” A.J.T. 1999, 158-159. 
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A.3. Administratieve schorsing en intrekking van een door de gemeente afgeleverde 

vergunning of erkenning 

 

“Intrekking” kan omschreven worden als “de impliciete of uitdrukkelijke rechtshandeling 

waarbij een administratieve overheid een beslissing die zij heeft genomen ab initio 

tenietdoet.” Hieraan komt een werking ex tunc toe; de bedoelde rechtshandeling wordt geacht 

nooit bestaan te hebben. Opheffing van een bestuurlijke rechtshandeling is “de impliciete of 

uitdrukkelijke rechtshandeling waarbij een administratieve overheid aan de handeling die zij 

heeft verricht voor de toekomst haar gelding ontneemt, zodat de rechtsgevolgen van die 

handeling voor het verleden blijven bestaan”. De opheffing werkt enkel ex nunc.  

 

Gezien de intrekking in het kader van de GAS-Wet bedoeld is om op te treden tegen een 

overtreding die zich op een bepaald tijdstip heeft voorgedaan na het verlenen van de 

toestemming of vergunning en daar deze intrekking volledig losstaat van het al dan niet wettig 

ontstaan van de vergunning of erkenning, is de retroactieve werking in deze context 

misplaatst. Bijgevolg dient men ervan uit te gaan dat de intrekking enkel uitwerking zal 

hebben naar de toekomst toe.22  

 

De gemeenten kunnen maar reglementerend optreden inzake materies die nog niet uitputtelijk 

door hogere rechtsnormen geregeld zijn. Bijgevolg kunnen de bestuurlijke sancties niet 

toegepast worden op vergunningen of erkenningen die door of krachtens een hogere overheid 

of regelgeving afgeleverd of toegestaan werden. Vergunningen omtrent milieubescherming, 

levensmiddelen, media,... vallen buiten het toepassingsgebied.  

 

De gemeente kan daarentegen wél een vergunning voor het uitbaten van een café na bepaalde 

uren (de zogenaamde nachtvergunning) afleveren. Eveneens denkbaar zijn vergunningen op 

                                                
22 BILLET, M.C. “Het gemeentelijk instrumentarium ter bestrijding van de openbare overlast: een duiding van 
een cocktail”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke 
administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 
92-93; BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 124-125; DE HERT, P. 
“Privatisering, decodificatie, intrumentalisering en wurging “void for vagueness”- doctrine door de wet 
gemeentelijke administratieve sancties”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) 
en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, 
Die Keure, 2005, 93; VENY, L., DE SUTTER, T., CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sancties bis”, 
in X, Gandaius Actueel X, Mechelen, Story-Scientia, 2004, 96. 
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het hergebruik maken van het gemeentelijk openbaar domein, waaronder begrepen; 

vergunningen op marktkramen, braderijen op de openbare weg, een caféterras,...23 

 

A.4. Tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting 

 

Ook hier kunnen de gemeenten maar reglementerend optreden inzake materies die nog niet 

uitputtelijk door hogere rechtsnormen geregeld zijn. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het op 

de sluiting van cafés, jeugdclubs,... De sluiting van een dancing behoort niet tot de 

mogelijkheden gezien deze onder het stelsel van de milieuvergunningen valt waarvoor het 

Vlaams Gewest bevoegd is.24  

 

A.5. Keuzevrijheid 

 

Art. 119bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt het volgende:  

 

“§1. De raad kan straffen stellen op overtredingen van zijn reglementen en 

verordeningen(...) 

§2. De raad kan eveneens(...)administratieve sancties stellen op overtredingen van 

zijn reglementen en verordeningen.” 

 

Gelet op het woord “kan”, dient men te besluiten dat de administratieve beteugeling van 

overtredingen van gemeentelijke reglementen en verordeningen geenszins een verplichting 

is.25 

                                                
23 BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 125; LAVRYSEN. L., “De 
rechtspraak van het grondwettelijk hof ten aanzien van de gemeentelijke administratieve sancties”, in M. BOES et 
al., Liber Amicorum Robert Andersen, Bruylant, Brussel, 2009, 331.  
24 LAVRYSEN. L., “De rechtspraak van het grondwettelijk hof ten aanzien van de gemeentelijke administratieve 
sancties”, in M. BOES et al., Liber Amicorum Robert Andersen, Bruylant, Brussel, 2009, 331. 
25 BRUGGEMAN, W., “Gemeentelijke administratieve sancties”, in P. LAMBERT et al., Postal Memorialis. Lexicon 
strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p; CHRISTIAENSEN, S., 
“Gemeentelijke administratieve sancties: een verhaal van gerechtelijke werklast en gemeentelijke overlast.”, 
Panopticon 2004, 2; DE ROY, C., “Bestrijding van overlast blijkt een lastige juridische klus: over de wijziging 
van de gemeentelijke administratieve sancties” R.W. 2005, 448-449; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving 
via administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 65; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving 
eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 135; SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke administratieve sancties en 
gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van bestuurlijke parketten”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? 
Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen 
en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 33; VENY, L., DE SUTTER, T., CASTELAIN, S., “De 
gemeentelijke administratieve sancties bis”, in X, Gandaius Actueel X, Mechelen, Story-Scientia, 2004, 74;  
VENY, L. en DE VOS, N., “Een inleidend overzicht inzake gewapend bestuur”, in L. VENY en N. DE VOS (eds.), 
Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 15-16 en 22.  
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Bijgevolg kan ook gekozen worden voor het strafrechtelijk handhavingmechanisme via de 

politiestraf die bestaat uit een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen26, een geldboete van 1 tot 26 

euro27 en/of een werkstraf van 20 tot 45 uur28.  Het opportuniteitsoordeel over de aard van de 

sanctie en in voorkomend geval over het bedrag van de geldboete, komt de gemeenteraad 

toe.29  

 

Ingeval de gemeenteraad voor bestuurlijksrechtelijke handhaving opteert, dient er rekening 

gehouden te worden met de proportionaliteitsvereiste vervat in art. 119bis § 5 van de Nieuwe 

Gemeentewet volgens hetwelk de sanctie enerzijds evenredig dient te zijn met de zwaarte van 

de feiten en anderzijds de eventuele herhaling in kaart dient gebracht te worden.30 Teneinde 

deze bepaling, voor wat herhaling betreft, waar te maken, is het aangewezen dat de gemeente 

een register bijhoudt. Helaas specificeert de wet niet of het inzake herhaling 

noodzakelijkerwijze om dezelfde inbreuken dient te gaan.31  

 

Uiteraard dringt – ingeval van bestuurlijke sanctionering – een aanpassing van het 

politiereglement zich op in die optiek dat het reglement de te sanctioneren gedragingen alsook 

de administratieve sanctie dient te bepalen.32 

 

Let wél, ingeval de gemeenteraad een bepaalde inbreuk met een administratieve geldboete 

wenst te sanctioneren, is zij niet verplicht het bedrag van de geldboete te preciseren. Het 

bepalen van de hoegrootheid van het bedrag kan aan de sanctionerende ambtenaar 

gedelegeerd worden. Wanneer de gemeente toch beslist om het bedrag zelf te begroten is het 

aangewezen om, gelet op de naleving van de proportionaliteitsvereiste, aan de sanctionerende 

ambtenaar een bepaalde beoordelingsvrijheid te verlenen door de invoering van een 

                                                
26 Art. 28 S.W. 
27 Art. 38, lid 1 S.W. 
28 Art. 37ter § 2, lid 1 S.W. 
29 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 1 – 2 Nieuwe Gemeentewet; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving 
eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 135; DE VOS, N. en VENY, L., “Doorbraak van gemeentelijke 
bestuurlijke sancties”, N.J.W. 2004, 793; VENY, L., DE GEYTER, L. en VANDENDRIESSCHE, F., “De invoering 
van gemeentelijke administratieve sancties...of naar publieke rechtshandhaving op lokaal vlak in België?” A.J.T. 
1999, 160; VENY, L. en DE VOS, N., “Een inleidend overzicht inzake gewapend bestuur”, in VENY, L. en DE 
VOS, N. (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 22 en 48.  
30 Art. 3 GAS-Wet, Art. 119bis § 5 Nieuwe Gemeentewet; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk 
op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 145.  
31 VANDER Beken, T., “Administratieve afhandeling. Anders en beter?”, in T. BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. 
COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. 
VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 126. 
32 Art. 14 G.W.; Ministeriële Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 
mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, BS 23 mei 2001.  
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minimum- en maximumbedrag zodat hij de sanctie kan bepalen rekening houdende met de 

zwaarte van de gepleegde feiten en desgevallend met herhaling. 33   

 

Dit keuzerecht biedt als voordeel dat de gemeente haar sanctiemechanisme kan aanpassen aan 

de lokale behoeften. Aan de keerzijde van de medaille zorgt deze keuzevrijheid er echter wel 

voor dat er rechtsonzekerheid en -ongelijkheid ontstaat daar de ene gemeente desgevallend 

opteert voor een administratieve geldboete die maximaal 250 euro kan bedragen terwijl de 

andere gemeente voor dezelfde feiten in een strafrechtelijke afhandeling voorziet die kan 

bestaan uit een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen34, een geldboete van 1 tot 26 euro35 en/of 

een werkstraf van 20 tot 45 uur36.   

 

A.6. De oorzaak van de gemeentelijke administratieve sancties 

 

In de regel kunnen de gemeentelijke administratieve sancties aangewend worden ter 

sanctionering van elke overtreding van een politieverordening of -reglement37. Art. 119bis § 

2, lid 1 van de Nieuwe Gemeentewet heeft het immers over “sancties op de overtreding van 

zijn reglementen en verordeningen”.38 

 

Deze stelling dient men te nuanceren gezien ingeval het samenloopverbod speelt, 

bestuursrechtelijke handhaving uitgesloten is.39 

 

Let wel, de bevoegdheid om administratiefrechtelijk te beteugelen dient onderscheiden te 

worden van de inhoud van de gemeentelijke reglementen en verordeningen.40  

                                                
33 DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 145; VENY, L. en DE 
VOS, N., “Een inleidend overzicht inzake gewapend bestuur”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke 
Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 63. 
34 Art. 28 S.W. 
35 Art. 38, lid 1 S.W. 
36 Art. 37ter § 2, lid 1 S.W; DE ROY, C., “Bestrijding van overlast blijkt een lastige juridische klus: over de 
wijziging van de gemeentelijke administratieve sancties” R.W. 2005, 448.  
37 Bij wijze van voorbeeld heeft de politierechter te Maaseik zich naar aaleiding van een reglement ingevolge 
hetwelk het verboden is om zich niet identificeerbaar op het openbaar en privaat domein te vertonen, moeten 
uitspreken over het dragen van een niqaab, zijnde een soort burka. De beslissing van de sanctionerende 
ambtenaar werd bevestigd op grond van de overweging dat het opgeworpen argument van godsdienstvrijheid 
plaats moet ruimen voor de openbare veiligheid. (Zie GEUDENS, G., “Politierechter spreekt zich uit over 
sluierkwestie”, Juristenkrant 2006, 17 ); VENY, L., DE GEYTER, L. en VANDENDRIESSCHE, F., “De invoering van 
gemeentelijke administratieve sancties...of naar publieke rechtshandhaving op lokaal vlak in België?” A.J.T. 
1999, 157.  
38 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 2, lid 1 Nieuwe Gemeentewet. 
39 Infra, 19, punt D.   
40 BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 117.  
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Wat dit laatste punt betreft, is de bevoegdheid van de gemeenten beperkt tot inbreuken 

aangaande het gemeentelijk belang en dit voor zover een hogere overheid de materie niet aan 

de bevoegdheid van de gemeenten onttrekt.41 Uiteraard geldt ook hier de exceptie van 

onwettigheid krachtens hetwelke de gemeentelijke reglementen en verordeningen niet in strijd 

mogen zijn met regelgeving van een hogere overheid.42 Bij wijze van voorbeeld: de 

politierechtbank van Leuven stelde vast dat een stedelijk reglement in het kader van het 

betalend parkeren geen regeling kan treffen inzake het te volgen gedrag bij defect van een 

parkeermeter of parkeerautomaat daar dit reeds door een Koninklijk Besluit, zijnde de 

Wegcode, geregeld wordt.43  

 

B. Ratione loci  

 

De GAS-Wet betreft handelen of nalaten op het grondgebied van een gemeente waarvoor die 

gemeente een sanctie heeft voorzien in haar reglementen of verordeningen.44  

 

C. Ratione personae 

 
C.1 Leeftijd 

 

Het gaat om meerderjarige overtreders. Later zullen we zien dat het toepassingsgebied ratione 

personae wordt uitgebreid tot overtreders die op het ogenblik van de feiten de volle leeftijd 

van 16 jaar hebben bereikt.45 

                                                
41 BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 117; BRABANTS, S., “Geen 
gemeentelijke politiebevoegdheid voor de morele openbare orde, ook niet na de invoering van het begrip 
‘openbare overlast’, T.Gem. 2010, 206; CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sanctie...A never 
ending story?”, T.Gem. 2005, 35; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en 
minderjarigen”, T.J.K. 2005, 66; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 
2007, 136; DEVROE, E., “Last van overlast: volle G.A.S. vooruit?”, Orde dag 2003, 20; VENY, L., DE SUTTER, 
T., CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sancties bis”, in X, Gandaius Actueel X, Mechelen, Story-
Scientia, 2004, 76; VENY, L. en DE VOS, N., “Een inleidend overzicht inzake gewapend bestuur”, in VENY, L. en 
DE VOS, N. (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 35.  
42 Art. 159 G.W.; VENY, L. en DE VOS, N., “Een inleidend overzicht inzake gewapend bestuur”, in VENY, L. en 
DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 37. 
43 K.B. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van 
de openbare weg, BS 9 december 1975; Pol. Leuven 6 februari 2004, Juristenkrant 2004, 5.  
44 BRUGGEMAN, W., “Gemeentelijke administratieve sancties”, in P. LAMBERT et al., Postal Memorialis. Lexicon 
strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p; SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke 
administratieve sancties en gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van bestuurlijke parketten”, in M. SANTES 
(ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter 
bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 39. 
45 Infra 41, nr. 2.2.1.  
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C.2 Juridische aard van de persoon van de overtreder 

 

Hoewel de GAS-Wet niets vermeldt omtrent de juridische aard van de persoon van de 

overtreder, dient men aan te nemen dat een bestuurlijke sanctie lastens een rechtspersoon tot 

de mogelijkheden behoort. In het kader van het bestuursrecht is het immers niet vereist, in 

tegenstelling tot wat voor het strafrecht geldt, dat de strafbaarstelling voor rechtspersonen een 

uitdrukkelijke wettelijke basis heeft. Let wél, uiteraard zal een rechtspersoon enkel 

gesanctioneerd kunnen worden indien de inbreuk, gelet op de aard ervan, eveneens door een 

rechtspersoon kan gepleegd worden. Zo kan een rechtspersoon nooit inbreuk maken op een 

gemeentelijk reglement dat urineren in het openbaar verbiedt.46   

 

D. Samenloopverbod 

 

Het samenloopverbod is dubbelzijdig.  

 

Enerzijds kan de administratieve sanctie niet gecumuleerd worden met de strafrechtelijke voor 

zover het dezelfde inbreuken betreft. De gemeenteraad dient bijgevolg een keuze te maken 

tussen een bestuurlijke of strafrechtelijke strafbaarstelling.47 

Anderzijds bepaalt art. 119bis § 2, lid 1 van de Nieuwe Gemeentewet het volgende:  

 

“De raad kan eveneens, tenzij een wet, decreet of ordonnantie reeds voorzien heeft in 

een strafsanctie of een administratieve sanctie, de volgende administratieve sancties 

stellen op de overtredingen van zijn reglementen en verordeningen (...)”. 

 

De gemeente kan met betrekking tot gedragingen die reeds door een hogere regelgeving 

gesanctioneerd worden, niet meer bestuursrechtelijk optreden.  

 

Het samenloopverbod betekent een stok in de wielen van de gemeenten daar – gelet op de 

regeldichtheid die ons land kent – van de wettelijk geboden mogelijkheid om via 

                                                
46 BRUGGEMAN, W., “Gemeentelijke administratieve sancties”, in P. LAMBERT et al., Postal Memorialis. Lexicon 
strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p; VENY, L. en DE VOS, N., “De 
gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van sanctieoplegging”, in L. VENY en N. DE 
VOS (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 75.  
47 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 3 Nieuwe Gemeentewet; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk 
op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 136. 
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administratieve sancties op te treden, de facto niet veel overblijft.48 Veelal zullen gedragingen 

die in aanmerking komen om via de gemeentelijke administratieve sancties beteugeld te 

worden, reeds op hoger niveau sanctioneerbaar gesteld zijn.  

 

Dat bovengenoemde beperkingen verschillend van aard zijn, wordt duidelijk in het volgende: 

 

- De onmogelijkheid om gelijktijdig in een bestuursrechtelijke en penale sanctie te 

voorzien, heeft geen enkele weerslag op de bevoegdheid van de gemeenteraad om bij 

politiereglement of verordening regelgevend op te treden omtrent de betrokken 

gedraging, noch op het recht om te opteren voor een administratieve, dan wel een 

strafrechtelijke sanctie. De beperking bestaat er slechts uit dat ingeval de 

gemeenteraad voor een bepaald feit voorziet in een bestuursrechtelijke afhandeling, 

voor hetzelfde feit geen politiestraf meer kan worden voorzien en visa versa.  

 

- De onmogelijkheid voor de gemeenteraad om bestuurlijk te sanctioneren ingeval er 

voor dezelfde gedragingen reeds een hogere regelgeving is die in een strafsanctie of 

administratieve sanctie voorziet, houdt een beperking van het keuzerecht in. De 

gemeente kan immers géén bestuurlijke sanctie in diens gemeentelijk reglement meer 

inschrijven.49 

 

Indien verschillende feiten een inbreuk op éénzelfde reglement of verordening uitmaken, kan 

slechts één administratieve sanctie opgelegd worden, dit in evenredigheid met de ernst van de 

feiten in hun totaliteit.50 

 

 

 

 

 

                                                
48  BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 118; DE SUTTER, T., “Lokale 
rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 136; DE ROY, C., “Bestrijding van overlast blijkt 
een lastige juridische klus: over de wijziging van de gemeentelijke administratieve sancties” R.W. 2005, 442; DE 
SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 65; VENY, 
L., DE SUTTER, T., CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sancties bis”, in X, Gandaius Actueel X, 
Mechelen, Story-Scientia, 2004, 73. 
49 BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 117-118. 
50 Art. 3 GAS-Wet, Art. 119bis § 5, lid 2 Nieuwe Gemeentewet.  
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E. Samenloopregeling  

 

Hoewel het verboden is om bestuurlijke sancties in te stellen voor inbreuken die reeds door 

een hogere regelgeving beteugeld worden, is het perfect mogelijk dat naar aanleiding van 

verschillende kwalificaties dezelfde feiten zowel straf- als bestuursrechtelijk sanctioneerbaar 

zijn.  

 

Bij wijze van voorbeeld kan men denken aan een autoalarm dat in werking treedt. Dit valt 

onder de noemer “overlast” en kan bijgevolg administratiefrechtelijk beboet worden. Ingeval 

het alarm te midden in de nacht in werking treedt, is er sprake van nachtlawaai zoals bedoeld 

in art. 561, 1° van het Strafwetboek.51  

 

Ook het urineren in brievenbussen, tuinen of openbare plaatsen kan door een gemeentelijk 

reglement verboden worden. In voorkomend geval kunnen de inbreuken eveneens een 

schending van art. 385 van het Strafwetboek uitmaken, krachtens hetwelk openbare 

zedenschennis strafbaar gesteld wordt.52   

 

Indien de feiten naar aanleiding van verschillende kwalificaties zowel strafrechtelijk als 

administratiefrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden, beschikt de procureur des Konings – 

die op de hoogte wordt gebracht door toezending van het origineel proces-verbaal – over een 

termijn van één maand om de ambtenaar53 in te lichten of er zal overgegaan worden tot een 

opsporingsonderzoek, een gerechtelijk onderzoek of het instellen van een strafrechtelijke 

vervolging. Deze termijn vangt aan vanaf de dag van ontvangst van het origineel proces-

verbaal. Behoudens ingeval de procureur des Konings voorafgaandelijk meedeelt dat hij geen 

gevolg wenst te geven aan de feiten, kan de ambtenaar géén administratieve geldboete 

opleggen voor het verstrijken van de genoemde termijn van één maand. BOES merkt op dat 

ingeval de procureur des Konings, die voor het verstrijken van de termijn van één maand 

uitdrukkelijk te kennen gaf géén gevolg te willen geven aan het betrokken feit, over de 

mogelijkheid beschikt om op deze beslissing terug de komen op voorwaarde dat enerzijds de 

termijn van één maand nog niet verstreken is en er anderzijds nieuwe feiten aan het licht 

                                                
51 Ministeriële Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, BS 23 mei 2001. 
52 DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 137.  
53 Met “de ambtenaar” wordt de ambtenaar bedoeld die over de bevoegdheid beschikt een administratieve 
geldboete op te leggen.  
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worden gebracht die voorheen niet bekend waren. Nadat de termijn verstreken is, kunnen de 

feiten enkel maar administratiefrechtelijk beteugeld worden.54  

 

Het gerechtelijk arrondissement waar de inbreuk gepleegd werd, bepaalt de territoriale 

bevoegdheid van de procureur des Konings. 55 

 

De samenloopregeling maakt het mogelijk dat éénzelfde feit nu eens strafrechtelijk, dan eens 

bestuurlijk gesanctioneerd wordt, waardoor rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid ontstaat.  

 

Gezien één van de belangrijkste beweegredenen ter invoering van dit administratieve 

handhavingsysteem het veelvuldig seponeren door het parket is geweest, lijkt het 

onwaarschijnlijk dat het parket nu wél binnen een termijn van één maand in staat zal zijn om 

op te treden. Daar bij ontstentenis van handelen binnen een termijn van één maand géén 

strafrechtelijke gevolgen meer aan de feiten geknoopt kunnen worden, dient men zich af te 

vragen of deze bepaling niet neerkomt op een de facto ontneming van de 

vervolgingsbevoegdheden van het openbaar ministerie.  

 

Daarnaast stookt deze bepaling niet met hetgeen de wetgever voor ogen had bij de invoering 

van de GAS-Wet, zijnde een werklastvermindering voor het parket te realiseren.  

 

Bovendien blijft het onzeker welke handelswijze de gemeente dient aan te nemen ingeval van 

samenloop met niet-strafrechtelijke feiten die het voorwerp van een hogere regelgeving 

uitmaken.  

 

 

 

 

                                                
54 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 8 Nieuwe Gemeentewet; BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve 
Sancties”, T. Gem. 2000, 128;VENY, L., DE GEYTER, L. en VANDENDRIESSCHE, F., “De invoering van 
gemeentelijke administratieve sancties...of naar publieke rechtshandhaving op lokaal vlak in België?” A.J.T. 
1999, 161. 
55 VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van 
sanctieoplegging”, in L. VENY en N. DE VOS (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden 
Broele, 2005, 83. 
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F. Vaststelling van de feiten 

 

Inbreuken worden conform art. 119bis § 6 van de Nieuwe Gemeentewet vastgesteld door een 

politieambtenaar of een hulpagent van de politie. De vaststelling geschiedt door middel van 

een proces-verbaal.56 Er rust met andere woorden een enorme werklast op de politiediensten.  

Volgens de Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 2001 is het proces-verbaal duidelijk, nauwkeurig 

en volledig en dient het melding te maken van de volgende zaken:  

 
- de naam, voornaam, graad, korps en handtekening van de opsteller van het proces-

verbaal; 

- de dag, datum, plaats en uur waarop het feit zich voordeed alsook de dag, datum en 

plaats van de vaststelling van het feit; 

- een correcte beschrijving van het vastgestelde feit;  

- de bepaling van het gemeentelijk reglement dat overtreden werd door het vastgestelde 

gedrag;  

- de naam, voornaam, wettelijk adres, desgevallend de feitelijke verblijfplaats, de datum 

en plaats van geboorte van de persoon die het voorwerp uitmaakt van het proces-

verbaal;  

- de opmerkingen die de overtreder desgevallend t.o.v. de politie heeft gemaakt of de 

verklaring die hij eventueel heeft afgelegd, met vermelding van de gebruikte taal;  

- het administratief adres van de ambtenaar die aangewezen werd om kennis te nemen 

van de zaak;  

- het adres van de ouders, of één van hen, of van de voogd als de overtreder een 

minderjarige is. 

 

Wanneer het proces-verbaal onvolledig zou zijn, kan de sanctionerende ambtenaar de 

politiediensten verzoeken om, desgevallend na een bijkomend onderzoek, gegevens aan het 

dossier toe te voegen.57  

 

In de regel wordt het proces-verbaal toegestuurd aan de ambtenaar die bevoegd is om de 

administratieve sanctie op te leggen. Wanneer de feiten echter zowel een strafrechtelijk als 

                                                
56 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis Nieuwe Gemeentewet; VENY, L., DE GEYTER, L. en VANDENDRIESSCHE, F., “De 
invoering van gemeentelijke administratieve sancties...of naar publieke rechtshandhaving op lokaal vlak in 
België?” A.J.T. 1999, 161.  
57 Ministeriële Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, BS 23 mei 2001.  
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administratief delict vormen, wordt het origineel proces-verbaal naar de procureur des 

Konings toegezonden. De bevoegde ambtenaar ontvangt een afschrift.58 

Het proces-verbaal heeft geen bijzondere bewijswaarde en geldt als loutere inlichting.59 

Merk op dat de bewijskracht van het proces-verbaal, die slaat op de bindende kracht van alle 

gegevens die in de akte zijn vastgelegd, volledig losstaat van de bewijswaarde die de rechter 

aan het proces-verbaal zal toekennen.60 

 

Op dit punt kunnen zich verschillende moeilijkheden voordoen. Vooraleerst dient men zich af 

te vragen hoe de politieambtenaren de verplichting tot vaststelling van overtredingen, die hen 

op grond van de GAS-Wet opgelegd wordt, kunnen combineren met het te voeren 

verbalisatiebeleid. 

Daarnaast dient men op te merken dat België 589 gemeenten telt die elk over een eigen 

bevoegdheid beschikken om politiereglementen en verordeningen op te stellen61 en deze al 

dan niet bestuursrechtelijk te laten sanctioneren. Daartegenover staat dat België slechts in 195 

politiezones is ingedeeld.  Dit betekent dat er vele meergemeentepolitiezones zijn. Het wordt 

bijgevolg een ingewikkelde zaak voor de politiebeambten te weten welke zaken er in de 

verschillende gemeenten van de meergemeentezone gereglementeerd en gesanctioneerd 

worden en in welk handhavingmechanisme de verschillende deelgemeenten voorzien hebben. 

 

Deze problemen dienen opgevangen te worden door middel van het opstellen van 

veiligheidsplannen en uniforme politiereglementen.  

 

De Kadernota Integrale Veiligheid62 – een update van het federaal veiligheidsplan – voorziet 

inzake overlast het volgende: 

 
 “De afstemming met de politionele activiteiten moet ook benadrukt worden”. Hiertoe 
zal het overlastbeleid ingeschreven worden in de zonale veiligheidsplannen om op 
deze manier de bijdrage van de politie aan het gehele overlastbeleid te verzekeren. In 
meergemeentezones zal hierbij voldoende belang moeten gehecht worden aan een 
intergemeentelijke samenwerking”63.  

                                                
58 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 7 Nieuwe Gemeentewet. 
59 Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 
1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de 
nieuwe gemeentewet, BS 20 januari 2005.  
60 VAN NOOTEN, M., “proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel”, 
http://www.law.kuleuven.be/jura/art/39n3/vannooten.htm. 
61 Art. 119, lid 1 Nieuwe Gemeentewet.  
62 Kadernota Integrale Veiligheid 30-31 maart 2004, http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/kadernota.pdf.  
63 Kadernota Integrale Veiligheid 30-31 maart 2004, http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/kadernota.pdf, 112.  
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Het Nationaal Veiligheidsplan64 stipt overlast als een prioritaire doelstelling aan en bepaalt:  

 

“De steden die met overlast geconfronteerd worden, kunnen een integraal en 
geïntegreerd overlastbeleid uitwerken. Een adequate aanpak vereist een goede 
samenwerking en afstemming tussen alle actoren. In meergemeentezones verdient de 
intergemeentelijke samenwerking voldoende aandacht. In deze context worden een 
maximale inzet van en coördinatie met het systeem van de Gemeentelijke 
Administratieve Sancties nagestreefd”.65 

 

Hoewel de hierboven aangehaalde problematiek verder reikt dan het domein “overlast”, is de 

oplossing hetzelfde:  

 

- Teneinde het verbaliseringsbeleid - dat door politiediensten gevoerd wordt tegen de 

ruimere achtergrond van het op de kadernota geënde nationaal veiligheidsplan – te 

stroomlijnen met het bestuurlijke beleid gevoerd door de gemeenteraad, dient men 

over te gaan tot opmaak van lokale of voor wat meergemeentezones betreft, zonale 

veiligheidsplannen. Art 36. van de Wet Geïntegreerde Politie66 voorziet immers dat 

het zonaal veiligheidsplan dient te voorzien in “de prioritaire opdrachten en 

doelstellingen vastgesteld door de burgemeesters en de procureur des Konings, elkeen 

wat zijn bevoegdheden betreft, die in een globale veiligheidsaanpak worden 

geïntegreerd, evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen 

worden bereikt”.67 Niettegenstaande dat het zonaal veiligheidsplan rekening dient de 

houden met het nationaal veiligheidsplan, is er toch ruimte voor beleid.68 

 

- Uniformiteit inzake reglementen en verordeningen, uitgevaardigd door gemeenten die 

tot een meergemeentezone behoren, kan bekomen worden op grond van een zonaal 

veiligheidsplan. Andere wijzen van intergemeentelijk overleg zijn ook denkbaar, doch 

minder aangewezen daar de politie – een belangrijke schakel in het strafrechtelijk 

beleid – zoveel mogelijk betrokken dient te worden. Teneinde de eenvormigheid te 

verzekeren, is het opstellen van een uniform politiereglement het middel bij uitstek.  

 

                                                
64 Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007, http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/nationaal_veiligheidsplan.pdf.  
65 Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007, http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/nationaal_veiligheidsplan.pdf, 
26. 
66 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
BS 5 januari 1999. (hierna verkort: “WGP”).  
67 Art. 36 WGP. 
68 Art. 37, lid 1 WGP. 
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G. Oplegging van de administratieve sanctie 

 

De wet bepaalt dat de administratieve geldboete kan opgelegd worden door de ambtenaar die 

door de gemeente aangewezen wordt. Deze ambtenaar kan niet dezelfde zijn als degene die de 

feiten heeft vastgesteld.69 In 2001 werd in uitvoering van art. 119bis § 13 van de Nieuwe 

Gemeentewet een Koninklijk Besluit uitgevaardigd die de procedure tot aanwijzing van de 

ambtenaar preciseert. Zo kan de gemeenteraad ofwel de gemeentesecretaris, ofwel een 

ambtenaar met een universitair diploma van de tweede cyclus – zijnde een master of 

licentiaatdiploma – of een gelijkgesteld diploma aanduiden. De gemeenteontvanger komt niet 

in aanmerking. Dit is logisch gezien de administratieve geldboetes ten voordele van de 

gemeente geïnd worden.70 Ingeval geen gemeentesecretaris of ambtenaar met het genoemde 

diploma kan aangeduid worden, verzoekt de gemeenteraad de provincieraad om een 

provincieambtenaar – die over het genoemde diploma beschikt – voor te stellen. De provincie 

verkrijgt een vergoeding van de betrokken gemeente voor de prestaties verricht door de 

provincieambtenaar.71 De schorsing, intrekking en sluiting worden door het college van 

burgemeester en schepenen opgelegd.72 

 

Een wettelijke regeling inzake de bevoegdheid van de sanctionerende ambtenaren in 

meergemeentezones had een meerwaarde kunnen bieden.  

 

Gezien een bestuursoverheid of een orgaan daarvan zich niet op de exceptie van onwettigheid 

– zoals vervat in art. 159 van de Grondwet – kan beroepen om een reglement dat in strijd met 

hogere regelgeving is buiten beschouwing te laten, is het voor de sanctionerende ambtenaar 

onmogelijk over te gaan tot een beoordeling van de wettigheid van het betrokken 

politiereglement. Slechts in uitzonderlijke gevallen wanneer de onwettigheid zo grof is dat ze 

voor onbestaande moet worden gehouden, kan de optredende ambtenaar het reglement wél 

negeren.73 

                                                
69 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 2, lid 2 Nieuwe Gemeentewet; Pol. Brugge 6 mei 2010, T.G.R. 2010, 230. 
70 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 13, lid 2 Nieuwe Gemeentewet; Ministeriële Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 
2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke 
administratieve sancties, BS 23 mei 2001; Pol. Brugge 6 mei 2010, T.G.R. 2010, 230. 
71 Art. 119bis Nieuwe Gemeentewet; Art. 1 van het K.B. van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot 
aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende 
de invoering van gemeentelijke administratieve sancties. 
72 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 2, lid 3 Nieuwe Gemeentewet.  
73 CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sanctie...A never ending story?”, T.Gem. 2005, 39; DE 
SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 74-75; DE 
SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 145; VENY, L., DE SUTTER, T., 
CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sancties bis”, in X, Gandaius Actueel X, Mechelen, Story-
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DE HERT merkt terecht op dat een bestuurlijke procedure waarbij de vervolgings- en 

sanctioneringsbevoegdheid in handen van éénzelfde persoon verenigd zijn, afbreuk doet aan 

het beginsel van de scheiding der machten. In het klassieke strafrecht komt de 

vervolgingsbevoegdheid immers toe aan het parket, terwijl de strafrechtbanken instaan voor 

het uitspreken van de sanctie.74  

 

H. Procedure 

 
H.1. Procedure tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete 

 

Er werd reeds melding gemaakt van het gegeven dat de vaststellende ambtenaar het origineel 

proces-verbaal overmaakt aan de ambtenaar die bevoegd is om de administratieve geldboete 

op te leggen, behoudens ingeval de feiten zowel strafrechtelijk als administratiefrechtelijk 

gesanctioneerd kunnen worden. In deze laatste situatie zal het origineel proces-verbaal aan de 

procureur des Konings overgemaakt worden.75  

 

De bevoegde ambtenaar, aan wie in geval van samenloop een afschrift toegezonden wordt, 

kan pas optreden nadat de procureur des Konings uitdrukkelijk meedeelt niet tot een 

opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek over te gaan en geen strafrechtelijke 

vervolging in te stellen. Nadat de termijn van één maand waarbinnen de procureur kan 

handelen verstreken is, kan de ambtenaar eveneens optreden.76  

 

Beslist de ambtenaar dat er redenen zijn om de administratieve procedure aan te vatten, dan 

dient hij de overtreder bij wijze van een ter post aangetekende brief de volgende zaken mee te 

delen:  

 

- de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het opstarten van de procedure; 

- de mogelijkheid voor de verweerder om binnen de vijftien dagen, te rekenen vanaf de 

datum van kennisgeving van de per post aangetekende brief, zijn verweermiddelen 

mee te delen bij wijze van een ter post aangetekend schrijven; 

                                                                                                                                                   
Scientia, 2004, 89; VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke 
procedures van sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, 
Brugge, Vanden Broele, 2005, 98. (Contra: BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. 
Gem. 2000, 131).  
74 DE HERT., P. “Democratie en rechtsbescherming bij zeer lichte administratieve sancties”, Panopticon 2008, 5.  
75 Supra 23, punt F.  
76 Supra 21, punt E.  
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- de mogelijkheid voor de verweerder om bij gelegenheid van zijn verweer de bevoegde 

ambtenaar om een mondelinge verdediging van zijn zaak te verzoeken; 

- dat de overtreder over het recht beschikt zich te laten bijstaan of te laten 

vertegenwoordigen door een raadsman; 

- dat de overtreder over het recht beschikt om zijn dossier te raadplegen. 

 

Een afschrift van het origineel proces-verbaal dient als bijlage bij het aangetekend schrijven, 

uitgaande van de ambtenaar, aan de overtreder overgemaakt te worden.77 

In voorkomende geval kunnen fouten met betrekking tot de gegevens die verplicht ter kennis 

moeten worden gegeven, nog rechtgezet worden binnen een termijn van 6 maanden.78 

 

Een aantal problemen kunnen zich in dit verband voordoen.  

Zo kan men zich afvragen of feiten die niet in het aangetekend schrijven vermeld worden, nog 

aangewend kunnen worden in een later stadium. M.i. dient deze vraag, gesteund op het 

vrijwaren van de rechten van verdediging van de overtreder, positief beantwoord worden. Dit 

blijkt, gelet op de parlementaire voorbereidingen, ook het doel van de wetgever geweest te 

zijn.79 

 

Vervolgens kan men zich afvragen hoe “kennisgeving van de ter post aangetekende brief” 

geïnterpreteerd dient te worden. Gelet op de gewone taalkundige betekenis van het woord 

“kennis-geven”, vangt de termijn m.i. pas aan nadat de overtreder daadwerkelijk kennis kon 

nemen van de brief, zijnde vanaf de dag waarop deze aan de woonplaats werd aangeboden. 

Overschrijdt de overtreder zijn verweertermijn indien hij vijftien dagen na de dag waarop de 

aangetekende brief door hem ontvangen werd, overgaat tot verzending van zijn 

verweermiddelen? BOES beantwoordt die vraag ontkennend.80  

 

Indien de overtreder om de mondelinge verdediging van z’n zaak verzoekt, bepaalt de 

ambtenaar de dag en locatie waarop dat zal geschieden. Let wel, ingeval de ambtenaar van 

oordeel is een administratieve geldboete te moeten opleggen die de 62 euro niet overschrijdt, 

heeft de overtreder niet het recht om gehoord te worden.81 Het ontbreken van de vermelding 

                                                
77 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 9, lid 1 Nieuwe Gemeentewet.  
78 Ministeriële Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, BS 23 mei 2001.  
79 Wetsontwerp tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties – Memorie van Toelichting, Parl. St. 
Kamer 1998-99, nr. 2031/1, 5. 
80 BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 128. 
81 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 9, lid 2-3 Nieuwe Gemeentewet.  
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dat de dader het recht heeft om een mondelinge verdediging van zijn zaak te vragen, heeft de 

nietigheid van de beslissing tot gevolg.82 

 

Het is van fundamenteel belang dat de persoon die de beslissing tot het opleggen van de 

administratieve geldboete neemt, dezelfde is als degene die de overtreder hoorde. Zoniet 

wordt de openbare orde geschonden en is de beslissing nietig. Gezien het om een absolute 

nietigheid gaat, dient ze ambtshalve opgeworpen te worden.83  

 

Gelet op het belang dat de wetgever aan de rechten van verdediging van de overtreder hecht, 

dient men aan te nemen dat de overtreder op de hoorzitting feiten naar voor kan brengen die 

niet vermeld stonden in zijn per post aangetekend verweerschrift.84  

 

Behoudens wanneer reeds een mondelinge verdediging plaatsvond of ingeval de overtreder de 

feiten niet betwist, kan de ambtenaar de administratieve geldboete pas opleggen na het 

verstrijken van de vijftien dagen tellende verweertermijn.  

 

Bij de begroting van het bedrag van de administratieve geldboete dient rekening gehouden te 

worden met het proportionaliteitsbeginsel, krachtens hetwelke de sanctie vastgesteld moet 

worden in verhouding met de zwaarte van de overtreding en de eventuele herhaling.85 Zoals 

reeds werd vermeld kunnen verschillende feiten die leiden tot één overtreding slechts éénmaal 

beboet worden.86  

 

De beslissing waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd, wordt aan de overtreder 

meegedeeld per aangetekend schrijven. 87 Gezien het gaat om een eenzijdige rechtshandeling 

met individuele strekking, uitgaande van een bestuur, dient de beslissing formeel gemotiveerd 

                                                
82 Pol. Brugge 6 mei 2010, R.W. 2010, 1069. 
83 Cass. 19 november 2004, T.Gem  2005, 201; Pol. Brugge 10 mei 2001, T.Vred. 2003, 466. 
84 Wetsontwerp tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties – Memorie van Toelichting, Parl. St. 
Kamer 1998-99, nr. 2031/1, 5; BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 130; 
DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 73; 
VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van 
sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden 
Broele, 2005, 89. 
85 Art. 3 GAS-Wet, Art. 119bis § 5 Nieuwe Gemeentewet, Ministeriële Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 2001 
aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke 
administratieve sancties, BS 23 mei 2001; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk op 
kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 145.   
86 Art. 3 GAS-Wet, Art. 119bis § 5, lid 2 Nieuwe Gemeentewet.  
87 Art. 3 GAS-Wet, Art. 119bis § 10 Nieuwe Gemeentewet.  
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te worden88. De beslissing moet melding maken van de beroepsmogelijkheden en 

beroepstermijnen.89 Daarenboven is vereist dat alle akten en brieven, uitgaande van de 

gemeente, ondertekend worden door de burgemeester en medeondertekend door de 

gemeentesecretaris.90 Bij de kennisgeving van de beslissing kan een overschrijvings- of 

stortingsformulier gevoegd worden. Betaling in handen van de gemeenteontvanger is 

eveneens mogelijk.91 De administratieve geldboeten worden geïnd ten voordele van de 

gemeente.92 

 

Behoudens ingeval hoger beroep wordt aangetekend, verwerft de beslissing uitvoerbare 

kracht na het verstrijken van een termijn van één maand vanaf de dag waarop ze ter kennis 

werd gebracht. 93  

 

Indien de overtreder, nadat de beslissing uitvoerbare kracht heeft verworven, nalaat te betalen, 

zijn dwangmaatregelen mogelijk. Zo kan de gemeente, zonder het opstarten van een 

gerechtelijke procedure, een gerechtsdeurwaarder opdracht geven om tot gedwongen 

tenuitvoerlegging over te gaan gezien aan de beslissing dezelfde waarde toegekend wordt als 

deze die toekomt aan een vonnis.94  

 

                                                
88 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, BS 12 september 
1991; BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 131; DE SUTTER, T., “Lokale 
rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 75; DE SUTTER, T., “Lokale 
rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 145; VENY, L., DE GEYTER, L. en 
VANDENDRIESSCHE, F., “De invoering van gemeentelijke administratieve sancties...of naar publieke 
rechtshandhaving op lokaal vlak in België?” A.J.T. 1999, 165; VENY, L., DE SUTTER, T., CASTELAIN, S., “De 
gemeentelijke administratieve sancties bis”, in X, Gandaius Actueel X, Mechelen, Story-Scientia, 2004, 90. 
89 Art. 5 Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van het bestuur, BS 1 juli 2004; VENY, L. en 
DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van sanctieoplegging”, in 
VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 104. 
90 Art. 109 Nieuwe Gemeentewet; Ministeriële Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 2001 aangaande de uitvoering 
van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, BS 23 mei 
2001; VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van 
sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden 
Broele, 2005, 104. 
91 Ministeriële Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, BS 23 mei 2001; DE SUTTER, T., 
“Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 7!-79; VENY, L. en DE 
VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van sanctieoplegging”, in VENY, 
L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 106. 
92 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 13, lid 2 Nieuwe Gemeentewet.  
93 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 11 Nieuwe Gemeentewet. 
94 BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 134; DE SUTTER, T., “Lokale 
rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 79; GEUDENS, G., “GAS-wet 
heeft wel bestaansrecht”, Juristenkrant 2009, 12 ; VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke 
sancties en de bestuurlijke procedures van sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke 
Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 106. 
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Er geldt ter zake een verjaringstermijn van zes maanden. Deze vangt aan vanaf de dag waarop 

het feit werd gepleegd. Niet enkel het opleggen van de administratieve sanctie, maar ook de 

kennisgave ervan, dient binnen de genoemde termijn van zes maanden plaats te vinden.95 

Hoewel beroepsprocedures niet inbegrepen zijn, is deze verjaringstermijn toch wat aan de 

korte kant. Men dient zich af te vragen of de bevoegde ambtenaar over nog voldoende tijd 

beschikt in samenloopsituaties waarin de ambtenaar in de regel gedurende één maand geen 

enkele administratieve geldboete kan opleggen.96 Bovendien valt het te betreuren dat de GAS-

Wet geen termijn voorziet waarbinnen het proces-verbaal door de vaststellende ambtenaar 

dient overgezonden te worden naar de sanctionerende ambtenaar of desgevallend de procureur 

des Konings.  

 

Hoewel art. 21 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering voor 

overtredingen eveneens voorziet in een verjaringstermijn van 6 maanden,97  zijn er toch 

verschillen met de verjaringstermijn inzake de gemeentelijke administratieve sancties. Zo 

wordt de verjaring van de strafvordering gestuit door daden van onderzoek of van 

vervolging.98 Dit  impliceert dat na het beëindigen van de schorsingsdaad een geheel nieuwe 

termijn begint te lopen. Er is schorsing wanneer de wet dit bepaalt alsook wanneer er een 

wettelijk beletsel is dat de instelling of uitoefening van de strafvordering onmogelijk maakt. 

Ingeval voor het vonnisgerecht een exceptie van onbevoegdheid, onontvankelijkheid of 

nietigheid wordt opgeworpen, zal de strafvordering gedurende de behandeling daarvan 

eveneens geschorst zijn.99 Schorsing houdt in dat de verjaringstermijn vanaf de 

schorsingsdaad tot het beëindigen daarvan even stilstaat, waarna ze terug verder loopt. Er 

wordt geen geheel nieuwe termijn toegekend.  

 

Het Grondwettelijk Hof heeft zich reeds moeten buigen over de vraag of het genoemde 

verschil in beide verjaringstermijnen geen schending van het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel uitmaakt. Er werd opgeworpen dat een persoon aan wie een 

administratieve geldboete opgelegd wordt, over beperktere rechten van verdediging zou 

beschikken daar de administratieve overheid slechts binnen een vaste termijn van 6 maanden 

kan overgaan tot het stellen van onderzoeksdaden die noodzakelijk zijn voor het vrijwaren 

van de rechten van verdediging. Het Hof stelde dat de onmogelijkheid van stuiting en 

                                                
95 Cass. 16 april 2004, T.Gem. 2005, 199; Cass. 3 mei 2004, T.Gem. 2005, 199.  
96 BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 132. 
97 Art. 21 Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering, BS 25 april 
1878, BS 6 september 1967 (hierna verkort: “V.T. Sv.”).  
98 Art. 22 V.T. Sv. 
99 Art. 24 V.T. Sv.  
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schorsing in het voordeel van de overtreder is. Daarnaast is het aan de sanctionerende 

ambtenaar om te bewijzen dat de beweerde feiten door de overtreder gepleegd werden.  

De feiten die aanleiding hebben gegeven tot het opstarten van de administratieve procedure 

worden aan de overtreder meegedeeld. Vervolgens wordt aan de dader te kennen gegeven dat 

hij over de mogelijkheid beschikt om zijn verweermiddelen schriftelijk uiteen te zetten of om 

te verzoeken mondeling gehoord te worden, dat hij zijn dossier kan raadplegen en zich indien 

gewenst kan laten bijstaan door een advocaat. Vervolgens merkt het Hof op dat de persoon 

aan wie de geldboete wordt opgelegd, deze voor de politierechtbank kan betwisten en dat deze 

rechtbank geen uitspraak binnen een vaste termijn dient te doen. Door het instellen van het 

beroep wordt de verjaringstermijn opgeschort. Om deze redenen concludeert het 

Grondwettelijk Hof dat het genoemde verschil in verjaringstermijn geen onevenredige 

aantasting van de rechten van verdediging uitmaakt. Bijgevolg is er geen schending van art. 

10 en 11 van de Grondwet.100  

 

H.2. Beroep tegen de beslissing waarbij de administratieve geldboete werd opgelegd 

 

De beroepsmogelijkheid staat zowel open voor de overtreder (ingeval er besloten werd een 

administratieve geldboete op te leggen), als voor de gemeente (ingeval er géén 

administratieve geldboete werd opgelegd). 

 

Het beroep dient bij verzoekschrift ingesteld te worden bij de politierechtbank, dit binnen een 

termijn van één maand vanaf de kennisgeving van de beslissing. Gelet op de verwijzing naar 

het Gerechtelijk wetboek, dient men aan te nemen dat het om een verzoekschrift op 

tegenspraak, zoals bedoeld in art. 1034bis – sexies Ger.W., gaat.101  

 

Eerder werd reeds vermeld dat het aantekenen van hoger beroep de uitvoerbare kracht van de 

beslissing schorst.102  

 

De bevoegdheid van de politierechter bestaat eruit een oordeel te vellen over de wettigheid en 

proportionaliteit van de opgelegde sanctie, waardoor de beslissing van de ambtenaar 

bevestigd of hervormd kan worden. Bijgevolg kan de politierechter de sanctie ongedaan 

                                                
100 GwH 28 februari 2008, nr. 28/2008; noot LUST, S., “Discriminatie tussen administratieve en strafrechtelijke 
sancties”, N.J.W. 2008, 439.  
101 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 12, lid 5 Nieuwe Gemeentewet; BOES, M., “De Wet Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 133. 
102 Supra 27, punt H.1.  



 33 

maken ingeval hij van oordeel is dat ze onwettig is, of ze verminderen ingeval ze de 

evenredigheidstoets niet doorstaat. Sterker nog, de politierechter beschikt over de 

bevoegdheid om op verzoek van de gemeente een geldboete op te leggen wanneer de 

sanctionerende ambtenaar dit ten onrechte nagelaten heeft.103 De politierechter is geenszins 

bevoegd om uitspraak te doen over de opportuniteit om de sanctie op te leggen. Er is dus 

sprake van een marginaal toetsingsrecht.104 Indien de straf bevestigd wordt, vallen alle kosten 

ten laste van de veroordeelde.105  

Er staat geen beroep open tegen het vonnis van de politierechtbank, maar buitengewone 

rechtsmiddelen kunnen wel ingesteld worden.106  

 

Hoewel de wet geen melding maakt van het karakter van de procedure dient men er, gelet op 

andere beroepsprocedures tegen administratieve sancties, van uit te gaan dat het een 

civielrechtelijke procedure betreft.107  

 

De territoriaal bevoegde rechter is, conform regels van het Gerechtelijk Wetboek, deze van de 

woonplaats van de verweerder.108  

 

 

 

 

 

 
 

                                                
103 Art. 3 GAS-Wet, Art. 119bis § 12, lid 2 Nieuwe Gemeentewet; BOES, M., “De Wet Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 133. 
104 VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van 
sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden 
Broele, 2005, 108. 
105 Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 
1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de 
nieuwe gemeentewet, BS 20 januari 2005. 
106 Art. 3 GAS-Wet, Art. 119bis § 12, lid 3 Nieuwe Gemeentewet; SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke 
administratieve sancties en gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van bestuurlijke parketten”, in M. SANTES 
(ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter 
bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 51. 
107 Ministeriële Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 
betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, BS 23 mei 2001. 
108 624, 1° Ger.W.  
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H.3. Procedure tot schorsing of  intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating 

of vergunning en sluiting van een instelling 

  

Tot ongenoegen bepaalt de GAS-Wet niets meer dan de vereiste dat de overtreder 

voorafgaandelijk een waarschuwing alsook een uittreksel van het overtreden reglement of de 

overtreden verordening dient te ontvangen.109 De gemeenteraad is bevoegd om de procedure 

vast te leggen in diens gemeentelijk huishoudelijk reglement of politieverordening.110 

 

Er heerst in de rechtsleer een consensusklimaat inzake de stappen waaruit de procedure dient 

te bestaan. Vooraleerst moet het proces-verbaal aan het college van burgemeester en 

schepenen overgemaakt worden. De waarschuwing houdt in dat het college van burgemeester 

en schepenen de overtreder bij wijze van een per post aangetekende zending of bij afgifte 

tegen ontvangstbewijs verwittigt dat er indicaties van een overtreding zijn en dat een sanctie 

overwogen wordt. Er wordt tevens ook meegedeeld  waar en wanneer de overtreder het 

dossier kan inkijken, waar en wanneer hij zich mondeling kan verweren en dat hij zich mag 

laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman. De waarschuwing heeft tot doel de 

overtreder een kans te geven zich alsnog te regulariseren. Hiertoe is een redelijke termijn 

nodig. Of de termijn al dan niet redelijk is hangt af van de aard van de overtreding en die tijd 

die logischerwijze nodig is om te regulariseren.  

 

De waarschuwing heeft het karakter van een voorbereidende handeling en is niet voor 

vernietiging vatbaar.111 

 

Ingeval er tot een hoorzitting besloten wordt, kan deze maar pas geschieden als de 

meerderheid van het college van burgemeester en schepenen aanwezig is. De zitting wordt 

genotuleerd en op het einde ervan worden de notulen door alle aanwezigen ondertekend. 

                                                
109 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 4 Nieuwe Gemeentewet.  
110 VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van 
sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden 
Broele, 2005, 117-118. 
111 BAETSLÉ, M. en ALLY, M., “Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) – ervaringen van een 
gemeentesecretaris als sanctionerend ambtenaar”, VFG- Forum 2008, 17-18; BOES, M., “De Wet Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 135-137; VENY, L., DE GEYTER, L. en VANDENDRIESSCHE, F., “De 
invoering van gemeentelijke administratieve sancties...of naar publieke rechtshandhaving op lokaal vlak in 
België?” A.J.T. 1999, 163; VENY, L., DE SUTTER, T., CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sancties 
bis”, in X, Gandaius Actueel X, Mechelen, Story-Scientia, 2004, 97-98.  
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Wanneer de beslissing genomen wordt is vereist dat het college van burgemeester en 

schepenen dezelfde samenstelling heeft als degene die ze tijdens de hoorzitting had.112  

 

Hierbij mag niet vergeten worden dat de sanctie op grond van art. 119bis § 5, lid 1 van de 

Nieuwe Gemeentewet in verhouding dient te staan met de zwaarte van de feiten en de 

eventuele herhaling. Bovendien moet de sanctie, gelet op het feit dat het om een bestuurlijke 

rechtshandeling met individuele draagwijdte gaat, formeel gemotiveerd te worden. Ingeval 

een lid van het college van burgemeester en schepenen (on)rechtstreeks een betrokken partij 

is, kan hij niet deelnemen aan de besluitvorming.113 De kennisgave van de sanctie wordt 

ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris en bij wijze van een ter post 

aangetekend schrijven aan de overtreder toegezonden of afgeleverd tegen ontvangstbewijs.  

 

Gezien geen beroepsprocedure met schorsende werking voorhanden is, is het besluit 

onmiddellijk uitvoerbaar.114 

 

Helaas bepaalt de Nieuwe Gemeentewet geen verjaringstermijn. Toch is het aangeraden dat, 

omwille van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, de gemeenteraad in haar reglement een 

verjaringstermijn opneemt. Wordt echter niets bepaald, dan gelden de beginselen van 

behoorlijk bestuur. Zo belet de redelijkheid en het verbod van machtsafwending dat de 

overheid te lang zou blijven stilzitten.115  

 

 
 

                                                
112 BAETSLÉ, M. en ALLY, M., “Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) – ervaringen van een 
gemeentesecretaris als sanctionerend ambtenaar”, VFG- Forum 2008, 17-18; BOES, M., “De Wet Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 135-137; VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke 
sancties en de bestuurlijke procedures van sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke 
Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 118. 
113 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, BS 12 september 
1991.; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 
75; VENY, L., DE GEYTER, L. en VANDENDRIESSCHE, F., “De invoering van gemeentelijke administratieve 
sancties...of naar publieke rechtshandhaving op lokaal vlak in België?” A.J.T. 1999, 165; VENY, L., DE SUTTER, 
T., CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sancties bis”, in X, Gandaius Actueel X, Mechelen, Story-
Scientia, 2004, 80; VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke 
procedures van sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, 
Brugge, Vanden Broele, 2005, 119-120. 
114 BAETSLÉ, M. en ALLY, M., “Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) – ervaringen van een 
gemeentesecretaris als sanctionerend ambtenaar”, VFG- Forum 2008, 17-18; BOES, M., “De Wet Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 136-137. 
115 VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van 
sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden 
Broele, 2005, 121.  
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H.4 Beroepsmogelijkheden tegen beslissing tot schorsing,  intrekking of sluiting 

 

Beroep bij de Raad van State 

 

Tegen een beslissing tot schorsing, intrekking of sluiting kan bij verzoekschrift een 

schorsings- of annulatieberoep bij de Raad van State aangetekend worden.  

 

De schorsing zal pas ingewilligd worden ingeval de verzoeker bewijs levert dat de 

bestuurshandeling een moeilijk te herstellen nadeel teweeg brengt. Gelet op de onmiddellijke 

uitvoerbaarheid van de schorsings-, intrekkings- of sluitingsbeslissing heeft de betrokkene er 

alle belang bij dat het schorsingsverzoek gegrond wordt verklaard.116  

 

Eerder werd vermeld dat de politierechtbank in het kader van een beroepsprocedure tegen een 

administratieve geldboete kan oordelen over de wettigheid en de proportionaliteit van de 

bestreden beslissing.117 Hoewel ook de Raad van State over deze bevoegdheid beschikt, kan 

de Raad – in tegenstelling tot de politierechtbank – niet overgaan tot een hervorming van de 

bestreden beslissing, maar wél tot schorsing of vernietiging.  

 

Men kan zich afvragen of het voorgaande geen onverantwoord verschil in behandeling 

uitmaakt tussen personen die met een bestuurlijke geldboete gesanctioneerd worden en zij die 

beteugeld werden door middel van een schorsing, intrekking of sluiting.  

 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in z’n arrest van 7 december 1999118 dat de rechter die in 

het kader van een beroepsprocedure uitspraak doet over een administratieve sanctie, dezelfde 

beoordelingsbevoegdheid dient te hebben als deze van de overheid die de sanctie heeft 

opgelegd ingeval de overtreding zowel met een bestuurlijke alsook met een strafrechtelijke 

sanctie beteugeld kan worden.  

 

Gezien de Raad van State net zoals de politierechter kan toetsen aan de wettigheid en 

evenredigheid van de aangevochten beslissing en op basis daarvan de schorsing of 

vernietiging kan uitspreken, is er geen enkele reden voorhanden om een schending van het 

                                                
116 BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 137; DE ROY, C., “Bestrijding 
van overlast blijkt een lastige juridische klus: over de wijziging van de gemeentelijke administratieve sancties” 
R.W. 2005, 445; VENY, L., DE SUTTER, T., CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sancties bis”, in 
X, Gandaius Actueel X, Mechelen, Story-Scientia, 2004, 99. 
117 Supra 27, punt H.1.  
118 GwH 7 december 1999, nr. 128/1999. 
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grondwettelijk gelijkheidsbeginsel aan te nemen.119 De Raad van State gaat onder meer over 

tot een toetsing aan de wet alsook aan de algemene rechtsbeginselen. Er wordt eveneens 

gecontroleerd of de overheidsbeslissing de noodzakelijke feitelijke grondslag heeft en of de 

beslissing uitgaat van de correcte juridische kwalificaties.  

 

Ingeval de Raad van State een beslissing op grond van disproportionaliteit vernietigt, kan 

deze in tegenstelling tot wat voor de politierechtbank geldt, geen nieuwe beslissing in de 

plaats stellen. Na de betekening van het vernietigingsarrest, wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen opnieuw de mogelijkheid geboden om – rekening houdende met 

de motieven die aan het vernietigingsarrest ten grondslag liggen – de feiten te beoordelen. 

Bijgevolg kan men ook wat dit punt betreft bezwaarlijk spreken over een ongeoorloofd 

verschil in behandeling.120  

 

Beroep bij de rechtbank van eerste aanleg – kortgeding.  

 

Een beroep bij de territoriaal bevoegde Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg is 

mogelijk ingeval een subjectief recht geschonden is of dreigt geschonden te worden.121  

 

Om uitspraak in kort geding te kunnen doen, is urgentie vereist. Bovendien mag de 

behandeling van de zaak niet door de wet aan de rechterlijke macht onttrokken zijn. De 

voorzitter doet uitspraak bij voorraad, wat inhoud dat hij de grond van de zaak onaangetast 

laat.122  

 

 

 

 
 

                                                
119 VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van 
sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden 
Broele, 2005, 121-122. 
120 GwH 18 januari 2006, nr. 6/2006; LAVRYSEN. L., “De rechtspraak van het grondwettelijk hof ten aanzien van 
de gemeentelijke administratieve sancties”, in M. BOES et al., Liber Amicorum Robert Andersen, Bruylant, 
Brussel, 2009, 338; VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke 
procedures van sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, 
Brugge, Vanden Broele, 2005, 122. 
121 BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 138; VENY, L. en DE VOS, N., 
“De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE 
VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 123.  
122 Art. 584, lid 1 Ger.W. 
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Beroep bij de toezichthoudende overheid.  

 

De toezichthoudende overheid oefent een wettigheids- en opportuniteitscontrole uit.123 

Zij kan de beslissing van de sanctionerende ambtenaar vernietigen of schorsen, doch niet 

hervormen.124  

 

H.5. Taalgebruik 

 

Gezien de gemeente optreedt als bestuursorgaan, is de wetgeving inzake het taalgebruik in 

bestuurszaken van toepassing. Bijgevolg dienen alle procedures die gevoerd worden door 

gemeenten die in het Vlaams Gewest gelegen zijn, in het Nederlands te verlopen. Ingeval de 

procedure in het Waals Gewest opgestart wordt, zal het Frans gehanteerd worden. Deze regel 

geldt ongeacht de woonplaats van de overtreder.125 

 

I. Inwerkingtreding  

 

Gezien de wetgeving geen bijzondere bepaling inzake de inwerkingtreding voorziet, treedt de 

wet in werking tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad; zijnde op 20 juni 

1999.  

 

J. Besluit 

 

De mogelijkheid die de GAS-Wet invoert om bestuurlijk te handhaven, is in feite niet meer 

dan een lege doos. Dit is vooral te wijten aan het dubbelzijdig samenloopverbod dat er o.a. uit 

bestaat dat gemeenten geen bestuurlijke sancties kunnen instellen wanneer een hogere 

                                                
123 VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van 
sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden 
Broele, 2005, 123.  
124 DE ROY, C., “Bestrijding van overlast blijkt een lastige juridische klus: over de wijziging van de 
gemeentelijke administratieve sancties” R.W. 2005, 445; WALTERS, K., “Het administratief beroep”, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 2008, 259. 
125 DE ROY, C., “Bestrijding van overlast blijkt een lastige juridische klus: over de wijziging van de 
gemeentelijke administratieve sancties” R.W. 2005, 445; DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke 
sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 493; VENY, 
L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van sanctieoplegging”, 
in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 90. 
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overheid voor de betrokken gedragingen reeds in een penale of bestuursrechtelijke sanctie 

voorziet. Het samenloopverbod handelt niet enkel over de bevoegdheidsverdeling tussen de 

gemeenten en de hogere overheden waaraan de gemeenten geen afbreuk mogen doen. Het is 

eveneens denkbaar dat dezelfde feiten omwille van verschillende kwalificaties op hoger 

niveau gesanctioneerd kunnen worden (vb. het autoalarm dat midden in de nacht in werking 

treedt)126. Gelet op de hoeveelheid aan regels in ons land, vormt deze samenloopregeling een 

beletsel om de door de GAS-Wet geboden mogelijkheid om administratief te beteugelen 

daadwerkelijk te benutten. 

 

Hoewel de wetgever voorzien heeft in een samenloopregeling ingeval de feiten zowel met een 

penale als met een bestuurlijke sanctie gesanctioneerd kunnen worden, blijft de vraag wat er 

dient te gebeuren ingeval er samenloop ontstaat met een hogere niet-strafrechtelijke 

regelgeving, onbeantwoord.  

 

Bovendien is ook de bestaande coëxistentieregeling niet vrij van kritiek. Gezien de procureur 

des Konings bij ontstentenis van handelen binnen een termijn van één maand niet meer 

bevoegd is om de feiten strafrechtelijk te vervolgen, dient men zich af te vragen of deze 

samenloopbepaling niet neerkomt op een de facto ontneming van de 

vervolgingsbevoegdheden van het openbaar ministerie. Daar het parket op grond van 

beleidsoverwegingen vaak overging tot het seponeren van kleinere feiten, is het immers 

ondenkbaar dat nu wél zal opgetreden worden binnen een termijn van één maand. Daarnaast 

stookt deze bepaling niet met hetgeen de wetgever voor ogen had bij de invoering van de 

GAS-Wet, zijnde een werklastvermindering voor het parket realiseren.  

 

De keuzevrijheid waarover de gemeenten beschikken zorgt voor rechtsongelijkheid en 

rechtsonzekerheid daar dezelfde feiten op het grondgebied van de ene gemeente bestraft 

kunnen worden met een politiestraf, terwijl andere gemeenten een administratieve sanctie 

verkiezen. Hetzelfde geldt voor de samenloopregeling gezien deze er eveneens kan toe leiden 

dat dezelfde feiten soms strafrechtelijk vervolgd zullen worden, terwijl ze in andere gevallen 

het voorwerp van een bestuurlijke sanctie zullen uitmaken. Om dit te voorkomen is overleg 

tussen parket en gemeentebestuur onontbeerlijk.  

 

                                                
126 Supra 21, punt E.  
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Teneinde het verbaliseringsbeleid te stroomlijnen dringt een samenwerking tussen bestuur, 

politie en parket zich op. In dit kader is het wenselijk om veiligheidsplannen op te stellen.  

 

Bovendien valt het te betreuren dat de wetgever niets bepaald heeft inzake de bevoegdheid 

van de sanctionerende ambtenaar om op het grondgebied van een meergemeentezone op te 

treden.  

 

Omwille van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is het aangewezen dat gemeenten die deel 

uitmaken van een meergemeentezone, initiatieven ondernemen om hun reglementen de 

uniformiseren.  

 

Inzake de procedure tot het opleggen van een administratieve geldboete is het grootste 

hekelpunt ongetwijfeld de korte verjaringstermijn. Het is nefast dat deze aanvangt vanaf het 

ogenblik waarop de feiten gepleegd werden. Een ander pijnpunt in dit kader bestaat eruit dat 

de GAS-Wet geen termijn voorziet waarbinnen de vaststellende ambtenaar het proces-verbaal 

aan de sanctionerende ambtenaar of in voorkomend geval, aan het parket, dient over te 

maken. Hoewel de GAS-Wet geen termijn voorschrijft inzake een beslissing tot schorsing of 

intrekking van een vergunning of sluiting, is het aangeraden om toch een verjaringstermijn in 

het gemeentelijk reglement op te nemen.  

 

Het is bedenkelijk dat de gemeente – inzake het opleggen van een bestuurlijke geldboete – 

over een beroepsmogelijkheid beschikt. De gemeente treedt hier immers op tegen diens 

orgaan, zijnde de sanctionerende ambtenaar.  

 

De positie van het slachtoffer werd over het hoofd gezien.  Deze wordt immers nergens bij de 

procedure betrokken en kan z’n schade slechts vergoed zien door het instellen van een 

rechtsvordering bij de bevoegde rechtbank.  

 

 

 

 

 
 



 41 

2.2 Wet van 7 mei 2004  

 

2.2.1 Verruiming tot minderjarigen 

 

De belangrijkste innovatie is ongetwijfeld de verruiming van het toepassingsgebied van de 

wet van 13 mei 1999 tot minderjarigen die minstens 16 jaar oud zijn. Hiertoe voert de wet van 

7 mei 2004127 een art. 38bis in de Jeugdbeschermingswet128 in met als inhoud:  

 

“Aan minderjarigen kan een administratieve sanctie worden opgelegd als bedoeld in 

1° artikel 119bis, §2, tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet, als de minderjarige 

de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het tijdstip van de feiten (...)”.129 

 

Bijgevolg kan de sanctie lastens de minderjarige die op het ogenblik van de feiten minstens 

16 jaar oud was, uitsluitend een administratieve geldboete betreffen. 

 

Er werd reeds gewezen op het feit dat in het kader van de procedure tot oplegging van een 

bestuurlijke geldboete géén hoorrecht zal verleend worden ingeval de betrokken geldboete de 

grens van 62 euro niet overschrijdt. Het valt te bekritiseren dat minderjarigen niet in alle 

omstandigheden over een hoorrecht beschikken. Minderjarigen zijn veelal niet solvabel wat 

ertoe leidt dat het meestal de ouders zijn die de boete zullen betalen gezien ze burgerrechtelijk 

aansprakelijk zijn voor hun minderjarige kinderen. Teneinde met deze wetenschap rekening te 

houden, zouden de ouders over de mogelijkheid moeten beschikken om gehoord te worden. 

Daarnaast bepaalt art. 12 van het Kinderrechtenverdrag dat de minderjarige aan wie een 

bestuurlijke geldboete wordt opgelegd betrokken en dus ook gehoord moet worden in de 

procedure.130  

 

 

                                                
127 Ter herinnering, hierna verkort: “Wijzigingswet 1”.  
128 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als 
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS 15 april 
1965. (Hierna verkort: “Jeugdbeschermingswet”). 
129 Art. 3 van de Wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 
en de nieuwe gemeentewet, BS 25 juni 2004.  
130 Supra 27, punt H.1; Art. 12 Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, BS 13 juli 1991; 
DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van 
jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 489. 
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2.2.2 Procedure met betrekking tot minderjarigen 

 

De procedure waarbij aan de minderjarige die minstens 16 jaar oud is een administratieve 

sanctie opgelegd wordt, is dezelfde als deze voor meerderjarigen.  

 

De behandeling van een hoger beroep, ingesteld bij kosteloos verzoekschrift, wordt aan de 

jeugdrechtbank toevertrouwd.131  

 

Hierboven hebben we gesteld dat het mogelijk is dat naar aanleiding van verschillende 

kwalificaties een bepaald feit in voorkomend geval zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk 

gesanctioneerd kan worden. In dat geval speelt de samenloopregeling en bepaalt de procureur 

des Konings of er al dan niet strafrechtelijk zal gehandhaafd worden.132 Later zullen we zien 

dat er uitzonderingen op het samenloopverbod in het leven worden geroepen, zijnde de 

zogenaamde “gemengde inbreuken”. Het gaat om strafrechtelijke feiten die ook 

bestuursrechtelijk gehandhaafd kunnen worden ingeval de procureur des Konings daartoe 

groen licht geeft.133  

 

In het arrest van 6 november 2002 heeft het Grondwettelijk Hof zich inzake een gelijkaardig 

bestuurlijk handhavingsysteem moeten uitspreken over de vraag of het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel geschonden wordt ingeval een minderjarige, in het kader van een 

bestuurlijke procedure, de aan hem opgelegde administratieve geldboete naar aanleiding 

van een strafrechtelijk feit enkel kan aanvechten bij de politierechtbank, terwijl de 

jeugdrechter uitsluitend bevoegd zou zijn indien hetzelfde feit strafrechtelijk vervolgd zou 

worden. Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat omwille van het genoemde onderscheid, 

bepaalde minderjarigen beroofd worden van de procedurele waarborgen waarin de 

Jeugdbeschermingswet voor elke minderjarige voorziet, gezien art. 37 van de 

Jeugdbeschermingswet bepaalt dat aan een minderjarige in beginsel enkel maatregelen van 

bewaring, behoeding en opvoeden opgelegd kunnen worden. Bijgevolg is een administratieve 

geldboete uitgesloten. De bevoegdheden vervat in art. 37 van de Jeugdbeschermingswet 

komen uitsluitend aan de jeugdrechtbank toe. Hieruit volgt dat in het kader van een procedure 

bij de jeugdrechtbank, in tegenstelling tot hetgeen het geval is bij procedures voor de 

politierechtbank, uit een bredere waaier van maatregelen kan gekozen worden.  

                                                
131 Art. 36, lid 1, 5° Jeugdbeschermingswet, Art. 119bis § 12, lid 2 Nieuwe Gemeentewet.  
132 Supra 21, punt E. 
133 Infra nr 46, nr. 2.3.1.  
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Het genoemde onderscheid kan de evenredigheidstoets niet doorstaan. Een schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet werd vastgesteld.134 Men kan hieruit afleiden dat een 

schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel onbestaande is indien de 

beroepsprocedure inzake gemeentelijke administratieve sancties lastens minderjarigen wordt 

toevertrouwd aan hetzij de jeugdrechtbank, hetzij de politierechtbank en deze over de 

bevoegdheden bedoeld in art. 37 van de Jeugdbeschermingswet zou beschikken. De 

Wijzigingswet 1 heeft de jeugdrechtbank als bevoegde beroepsinstantie aangeduid. De Raad 

van State sluit zich hierbij aan.135  

 

Dat minderjarigen in het kader van een bestuurlijke procedure een administratieve sanctie 

opgelegd kunnen krijgen voor bepaalde strafbare gedragingen, terwijl in het kader van een 

procedure bij de jeugdrechtbank voor dezelfde strafbare feiten enkel maar kan opgetreden 

worden door middel van de maatregelen zoals bedoeld in art. 37 van de 

Jeugdbeschermingswet, maakt géén schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel uit 

ingeval de bestuurlijke procedure voldoende waarborgen biedt teneinde de rechten van de 

minderjarige te vrijwaren en indien de minderjarige beroep kan aantekenen bij de 

jeugdrechtbank die in voorkomend geval de administratieve sanctie kan vervangen door een 

maatregel genoemd in art. 37 van de Jeugdbeschermingswet.136  

 

De verblijfplaats van de ouders, de voogden of degene die het kind onder zijn bewaring heeft, 

bepaalt de territoriale bevoegdheid van de jeugdrechtbank.137 Dit kan problemen opleveren 

wanneer de overtreding begaan wordt op Franstalig grondgebied (vb. de Ardennen, meer 

specifiek La Roche) en de bedoelde woonplaats gesitueerd is in een Nederlandstalig 

gerechtelijk arrondissement (vb Gent). In dit geval zal de jeugdrechtbank van Gent zich 

moeten buigen over het Franstalige gemeentelijk reglement van La Roche.138  

Er komt zowel aan de gemeente (ingeval tot het niet-opleggen van de bestuurlijke geldboete 

besloten werd) als aan de overtreder (ingeval er een beslissing tot oplegging van een 

bestuurlijke geldboete voorhanden is) een beroepsmogelijkheid toe.139   

                                                
134 GwH 6 november 2002, nr. 155/2002; N.J.W. 2002, 459; T.B.P. 2003, 715.  
135 Advies Raad van State, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 2366/001 en 2367/001, 23-25.  
136 GwH 1 juni 2005, nr. 98/2005.  
137 Art. 44 Jeugdbeschermingswet; DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe 
mogelijkheid tot bestraffing van jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 493. 
138 DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van 
jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 493; SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke administratieve sancties en 
gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van bestuurlijke parketten”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? 
Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen 
en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 66. 
139 Art. 119bis § 12, lid 1 Nieuwe Gemeentewet. 
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Helaas blijft het onduidelijk of de ouders, in het kader van een procedure voor de 

jeugdrechtbank, beschouwd moeten worden als een procespartij. Dat zij vrijwillig kunnen 

tussenkomen in de beroepsprocedure, staat vrij van discussie.140 Voorts is het te betreuren dat 

het aangetekend schrijven waarmee de overtredingen alsook de rechten van verdediging ter 

kennis worden gebracht, enkel aan de minderjarige gericht is. Gelet op de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid van de ouders, de voogden of degene die het kind onder zijn bewaring 

heeft, zou ook aan deze personen een aangetekend schrijven moeten toekomen. Later zal men 

zien dat het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat het niet betrekken van de genoemde 

personen in de administratieve procedure lastens een minderjarige, een schending van de 

Grondwet uitmaakt.141  

 

Het hoger beroep verloopt volgens de procedureregels die gelden voor een als misdrijf 

omschreven feit.142 De beoordelingsbevoegdheid van de jeugdrechtbank strekt verder dan 

deze waarover de politierechters beschikken daar de jeugdrechter: 

 

- kan oordelen over de wettigheid en de proportionaliteit van de opgelegde sanctie op 

grond waarvan de beslissing van de sanctionerende ambtenaar kan herzien of 

bevestigd worden; 

- de sanctie kan vervangen door een maatregelen van bewaring, behoeding of 

opvoeding zoals bedoeld in de Jeugdbeschermingswet.143  

 

De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing op de beroepsprocedure bij 

de jeugdrechtbank. Hoewel art. 36, 5° juncto art. 62 van de Jeugdbeschermingswet doet 

blijken dat het om een strafrechtelijke procedure gaat, is de procedure toch 

gemeenrechtelijk.144  

 

Tegen de beslissing die de jeugdrechtbank wijst, staat geen beroep meer open.145 Let wel, de 

opgelegde maatregelen kunnen op grond van art. 60 van de Jeugdbeschermingswet hetzij 

ambtshalve op vordering van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de minderjarige, 

                                                
140 DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van 
jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 493-494. 
141 Infra 80, nr. 2.4.4 
142 DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van 
jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 493-494.  
143 Art. 119bis § 12, lid 3-5 Nieuwe Gemeentewet. 
144 DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van 
jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 494. 
145 Art. 119bis § 12, lid 6-7 Nieuwe Gemeentewet. 
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de ouders, de voogd of degene die het kind onder hun bewaring hebben ingetrokken of 

gewijzigd worden.146  

 

Dat er geen beroepsmogelijkheid bestaat tegen een vonnis van de politierechtbank waarbij een 

administratieve geldboete wordt opgelegd, afgeschaft of aangepast, is niet onverantwoord. De 

sanctionerende ambtenaar heeft hier immers al uitspraak over gedaan in eerste aanleg. 

Wanneer de politierechtbank de bestuurlijke geldboete vervangt door een maatregel van 

bewaring, behoeding of opvoeding zoals bedoeld in art. 37 van de Jeugdbeschermingswet, ligt 

de situatie anders gezien de politierechtbank hieromtrent uitspraak doet in eerste aanleg. De 

afwezigheid van de mogelijkheid om tegen een dergelijke maatregel beroep aan te tekenen is 

strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel gezien dezelfde maatregel wél het 

voorwerp van een beroep zou kunnen uitmaken indien hij niet getroffen zou geweest zijn op 

grond van art. 119bis § 12, lid 3-5 Nieuwe Gemeentewet, zoals ingevoerd door de wet van 7 

mei 2004, maar wél op grond van art. 37 van de Jeugdbeschermingswet. Om deze reden 

vernietigde het Grondwettelijk Hof art. 119bis § 12, lid 3-5 Nieuwe Gemeentewet, zoals 

ingevoerd door de wet van 7 mei 2004.147 

 

2.2.3 Inwerkingtreding 

 

Gezien de wetgeving geen bijzondere bepaling inzake de inwerkingtreding voorziet, treedt de 

wet in werking tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 5 juli 

2004.  

 

2.2.4 Besluit  

 

De meest ingrijpende vernieuwing die de Wijzigingswet 1 doorvoert, is ongetwijfeld de 

verruiming van het toepassingsgebied tot minderjarigen die op het ogenblik van de feiten de 

leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.  

 

                                                
146 Art. 60; DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot 
bestraffing van jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 494. 
147 GwH 18 januari 2006, nr. 6/2006; DE SUTTER, T., “Het Arbitragehof aanvaardt de toepassing van de 
gemeentelijke administratieve geldboete op minderjarigen”, T.J.K. 2006, 244 
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Helaas brengt de wet ook problemen met zich mee, waarvoor verwezen wordt naar hetgeen 

eerder werd gezegd inzake het hoorrecht en de ontstentenis van betrokkenheid van de ouders, 

voogden,... bij de procedure.148  

 

Wat de territoriale bevoegdheid van de jeugdrechtbank betreft, dringt wetgevend ingrijpen 

zich op. Het verdient de voorkeur de plaats waar de feiten zich hebben voorgedaan als 

uitgangspunt te nemen om de bevoegdheid ratione loci te bepalen.  

 

Het grootste pijnpunt van deze wetgeving is gelegen in de afwezigheid van 

beroepsmogelijkheid ingeval de jeugdrechtbank de bestuurlijke geldboete vervangt door een 

maatregel zoals bedoeld in art. 37 van de Jeugdbeschermingswet. Wettelijke tussenkomt is 

wenselijk.  

 

2.3 Wet van 17 juni 2004149 

 

2.3.1 Uitzondering op het samenloopverbod 

 

Het nieuwe art. 119bis § 1 van de Nieuwe Gemeentewet luidt als volgt:  

 

“De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor 

overtredingen van zijn reglementen of verordeningen, tenzij voor dezelfde 

overtredingen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie straffen of 

administratieve sancties worden bepaald”.150  

 

Bijgevolg dient men ervan uit te gaan dat het dubbelzijdige samenloopverbod werd behouden.  

De negatieve gevolgen van dit verbod werden afgezwakt daar de gemeenten voortaan over de 

mogelijkheid beschikken om in hun reglementen en verordeningen te voorzien in een 

administratieve geldboete voor de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 327 tot 330, 398, 

448, 461, 463, 526, 537en 545 van het Strafwetboek.151 Het gaat om de volgende feiten: 

 

                                                
148 Supra 41, nr. 2.2.1.  
149 Ter herinnering, hierna verkort: “Wijzigingswet 2”.  
150 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 1 Nieuwe Gemeentewet.  
151 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 2, lid 3 Nieuwe Gemeentewet. 
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- bedreigingen met een aanslag op personen of op eigendommen en valse inlichtingen 

inzake ernstige aanslagen (art. 327-330 S.W.); 

- het aanbrengen van opzettelijke slagen en verwondingen (art. 398 S.W.); 

- het beledigen van personen op de door de wet bepaalde wijze en in omstandigheden 

door de wet voorzien (art. 448 S.W.); 

- zich schuldig maken aan diefstal, al dan niet met geweld gepleegd (art. 461-463 

S.W.); 

- het vernielen, beschadigen of wegnemen van grafsteden, gedenktekens, monumenten, 

standbeelden,..(art. 526 S.W.); 

- het kwaadwillig omhakken of zodanig snijden, verminken of ontschorsen van bomen 

zodat ze vergaan of het vernielen van enten. (art. 537 S.W.); 

- het dempen van grachten, het afhakken of uitrukken van levende of dode hagen, het 

vernielen van landelijke of stedelijke afsluitingen, het verplaatsen of verwijderen van 

grenspalen, hoekbomen of andere bomen die gepland of erkend werden om de grenzen 

tussen onderscheiden erven te bepalen (art. 545 S.W.).  

 

2.3.2 Wijziging van de samenloopregeling  

 

Indien de gemeente de mogelijkheid die de uitzondering op het samenloopverbod biedt gaat 

benutten, dient de nieuwe samenloopregel zoals vervat in de nieuwe paragraaf 8 van art. 

119bis van de Nieuwe Gemeentewet gehanteerd te worden.  

Deze valt uiteen in twee delen:  

 
- Indien de inbreuk zowel met een administratieve geldboete alsook met de straf 

bepaald door de artikelen 327 tot 330, 398, 448, 461 en 463 van het Strafwetboek kan 

gesanctioneerd worden is het voor de sanctionerende ambtenaar pas mogelijk om over 

te gaan tot bestuurlijke beteugeling nadat de procureur des Konings uitdrukkelijk te 

kennen geeft dat hijzelf geen gevolg zal geven aan de feiten en dat bestuurlijke 

afhandeling volgens hem aangewezen is. In tegenstelling tot de oude 

samenloopregeling waarbij de procureur slechts over één maand beschikt, wordt hem 

nu een termijn van twee maanden toegekend.152  

 

                                                
152 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 8, lid 1 Nieuwe Gemeentewet.  
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- Indien de feiten bestraft kunnen worden met een administratieve geldboete alsook met 

de straf bepaald door de artikelen 526, 537 en 545 van het Strafwetboek beschikt de 

procureur des Konings over een termijn van één maand, die aanvangt vanaf de dag 

van ontvangst van het origineel proces-verbaal, om de sanctionerende ambtenaar in 

kennis te stellen van het opstarten van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk 

onderzoek, van de instelling van de strafvervolging of van de seponering. Behoudens 

wanneer de procureur des Konings voor het verstrijken van de termijn uitdrukkelijk te 

kennen geeft dat hij geen gevolg zal geven aan de feiten, kan voor de voltooiing van 

deze termijn niet bestuursrechtelijk beteugeld worden. Na het verstrijken van de 

termijn kunnen de feiten enkel nog maar het voorwerp uitmaken van een 

administratieve geldboete.153 

 

Wat de eerste categorie van inbreuken betreft, is de gemeente bij onmachte om 

administratiefrechtelijk op te treden, niet alleen wanneer de procureur des Koning te kennen 

geeft de zaak zelf af te handelen, maar ook bij ontstentenis van mededeling vanwege de 

procureur des Konings binnen de genoemde termijn.  

 

Voor de strafrechtelijke gedragingen die tot de tweede categorie behoren, zal ontstentenis van 

mededeling door de procureur des Konings binnen de termijn van twee maanden ertoe leiden 

dat strafrechtelijke vervolging onmogelijk wordt.154 Het gaat m.a.w. om een vervaltermijn. 

Ingeval er ondanks het niet respecteren van de termijn toch nog een zaak ingeleid wordt, dient 

de rechtbank de onontvankelijkheid van de strafvordering vast te stellen en zich onbevoegd te 

verklaren op burgerrechtelijk gebied.155 SCHUERMANS merkt terecht op dat het overschrijden 

van de termijn slechts de onontvankelijkheid van de strafvordering tot gevolg kan hebben, 

indien de de betrokken gemeente de gedraging in kwestie administratiefrechtelijk 

geïncrimineerd heeft. De samenloopregeling heeft immers tot doel dubbele vervolging te 

vermijden, wat slechts mogelijk is ingeval een bepaalde gedraging zowel bestuursrechtelijk 

                                                
153 Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 119bis § 8, lid 2 
Nieuwe Gemeentewet.  
154 CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sanctie...A never ending story?”, T.Gem. 2005, 38; DE 
SUTTER, T., “Samenloopregeling gemeentelijke administratieve sancties noopt tot waakzaamheid bij het 
Openbaar Ministerie”, T.G.R. 2011, 61; DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een 
nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 492; SCHUERMANS, F., 
“Gemeentelijke administratieve sancties en gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van bestuurlijke 
parketten”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke 
administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 
42-43. 
155 Luik 30 maart 2007, T. Strafr. 2008, 51; Corr. Gent 26 juni 2007, T.G.R. 2007, 342; Corr. Gent 6 april 2009, 
T.R.G. 2011, 60. 
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als strafrechtelijk sanctioneerbaar is. Een andersluidend oordeel zal tot straffeloosheid leiden 

indien er géén bestuurlijke sanctie voorzien is.156 Teneinde alle discussies te vermijden, heeft 

men er baat bij de wet in die zin aan te passen.  

 

Merk op dat de mededeling een opsporingsonderzoek te zullen starten, de mogelijkheid om 

een administratieve sanctie op te leggen doet vervallen, zélfs als de procureur des Konings 

naderhand beslist de feiten zonder gevolg te kwalificeren.157  

 

Jammer genoeg bepaalt de wet niet op welke wijze de aangewezen ambtenaar kennis moet 

krijgen van de datum waarop de procureur des Konings het origineel van het proces-verbaal 

heeft ontvangen, hoewel deze datum belangrijk is om de aanvangstermijn te bepalen. Om 

deze redenen dienen de politieambtenaren verzocht te worden in het proces-verbaal de datum 

te vermelden waarop het naar het parket werd doorgestuurd.158 

 

Nergens wordt verduidelijkt waarom de procureur des Konings inzake de inbreuken die tot de 

eerste categorie behoren over een termijn van twee maanden beschikt, terwijl hem voor de 

inbreuken van de tweede categorie slechts één maand wordt toegekend.  

 

Eerder werd gesteld dat de territoriale bevoegdheid van de procureur des Konings bepaald 

wordt op grond van het gerechtelijk arrondissement waar de inbreuk gepleegd werd. Gezien 

inmiddels het toepassingsgebied ratione personae is uitgebreid naar minderjarigen van 

minstens 16 jaar, is het vermeldenswaardig dat de territoriale bevoegdheid inzake 

minderjarigen bepaald wordt op basis van de verblijfplaats van de ouders, voogd of diegene 

die het gezag over de minderjarige heeft. Wanneer het proces-verbaal toch terechtkomt bij de 

procureur van het grondgebied waar de feiten zich hebben voorgedaan, dan dient deze het zo 

snel mogelijk over te maken aan de bevoegde procureur. 159 

 

                                                
156 BAETSLÉ, M. en ALLY, M., “Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) – ervaringen van een 
gemeentesecretaris als sanctionerend ambtenaar”, VFG- Forum 2008, 1’-15; SCHUERMANS, F., “De collaterale 
schade van de gemeentelijke administratieve sancties op de strafvordering”, T. Strafr. 2008, 55.  
157 Omzendbrief College van Procureurs-generaal 20 mei 2005, nr. COL 6/2005, 12; Omzendbrief College van 
Procureurs-generaal 10 februari 2006, nr. COL 1/2006, 17.  
158 Omzendbrief College van Procureurs-generaal 20 mei 2005, nr. COL 6/2005, 12; Omzendbrief College van 
Procureurs-generaal 10 februari 2006, nr. COL 1/2006, 19. 
159 VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van 
sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden 
Broele, 2005, 83-84. 
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Deze samenloopregeling roept mogelijks rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid in het leven 

daar er desgevallend een verschil in behandeling van dezelfde feiten bestaat gezien deze soms 

het voorwerp zullen uitmaken van een administratieve geldboete, terwijl in andere gevallen de 

strafrechtelijke sancties bepaald door de artikelen 327 tot 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537 

en 545 van het Strafwetboek aangewend zullen worden. Bovendien doet deze 

samenloopregeling afbreuk aan één van de doelstellingen van de GAS-Wet, zijnde het 

verminderen van de werklast van het openbaar ministerie zodat zij zich zouden kunnen 

concentreren op het opsporen en vervolgen van zwaardere criminaliteitsvormen. Gezien het 

vervolgingsbeleid met betrekking tot de genoemde gedragingen in de samenloopregeling 

sowieso al op een laag pitje stond, is het hoogst onwaarschijnlijk dat het parket zal optreden 

binnen de gestelde termijn. Indien tegen alle verwachtingen in toch opgetreden wordt binnen 

de termijn waarin de samenloopregeling voorziet, zal dit ertoe leiden dat binnen het parket 

prioriteit wordt gegeven aan onbelangrijke zaken, dit ten koste van belangrijke fenomenen.160  

 

Krachtens de Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 is het aanbevolen dat gemeenten 

die deel uitmaken van meergemeentepolitiezones, hetzelfde politiereglement aangaande de 

bovenstaande uitzondering op het samenloopverbod aannemen,161 dit om de werklast van het 

parket en de vaststellende ambtenaar terug te dringen.162  

 

2.3.3 Depenalisering 

 

De grootste boosdoener inzake de implementatie van de gemeentelijke administratieve 

sancties is, gelet op de regeldichtheid die ons land kent, het samenloopverbod krachtens 

hetwelke niet bestuurlijk kan beteugeld worden ingeval de betrokken feiten reeds door een 

hogere regelgeving sanctioneerbaar gesteld worden. Om aan deze problematiek tegemoet te 

komen, heeft de wetgever met de Wijzigingswet 2 de bepalingen van Titel X van boek II van 

                                                
160 SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke administratieve sancties en gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van 
bestuurlijke parketten”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en 
gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die 
Keure, 2005, 56. 
161 Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 
1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de 
nieuwe gemeentewet, BS 20 januari 2005. 
162 VENY, L. en DE VOS, N., “Een inleidend overzicht inzake gewapend bestuur”, in VENY, L. en DE VOS, N. 
(eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 30. 
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het Strafwetboek alsook de Besluitwet van 29 december 1945163 houdende verbod tot het 

aanbrengen van opschriften op den openbaren weg opgehoffen.164  

 

Hierna wordt een overzicht gegeven van de feiten die door de voormalige Titel X van boek II 

van het Strafwetboek geviseerd werden: 

 

- nalaten ovens, schoorstenen of fabrieken waar gebruik wordt gemaakt van vuur, te 

onderhouden, te herstellen of te reinigen (oud art. 551, 1° S.W.); 

- nalaten te zorgen voor de verlichting waartoe zij gehouden zijn (oud art. 551, 2° 

S.W.); 

- nalaten de straten of doorgangen te reinigen in gemeenten waar zulks aan de inwoners 

is opgelegd (oud art. 551, 3° S.W.); 

- buiten noodzaak of zonder verlof van de bevoegde overheid straten, pleinen of enig 

ander deel van de openbare weg belemmeren door materialen, steigers en andere 

voorwerpen achter te laten of door uitgravingen (oud art. 551, 4° S.W.); 

- nalaten te zorgen voor de verlichting  van hinderlijke voorwerpen (oud art. 551, 5° 

S.W.); 

- nalaten of weigeren de wetten, besluiten of verordeningen op de kleine wegen na te 

komen (oud art. 551, 6° S.W.); 

- nalaten of weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de administratieve 

overheid om gebouwen die bouwvallig zijn, te herstellen of te slopen (oud art. 551, 7° 

S.W.); 

- voorwerpen op de openbare weg neerwerpen, plaatsen of achterlaten, die door hun val 

of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden (oud art. 552, 1° S.W.); 

- op openbare straten, wegen, pleinen, plaatsen of op het veld ploegkouters, tangen, 

staven, stangen, ladders of andere toestellen, gereedschappen of wapens achterlaten, 

waarvan dieven of andere boosdoeners misbruik kunnen maken (oud art. 552, 2° 

S.W.); 

- op onvoorzichtige wijze enig voorwerp op iemand werpen, dat hem kan hinderen of 

bevuilen (oud art. 552, 5° S.W.); 

                                                
163 Besluitwet van 29 december 1945 houdende verbod tot het aanbrengen van opschriften op den openbaren 
weg, BS  4 januari 1946. (Hierna verkort:” Besluitwet”).  
164 Art. 4 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004. 
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- zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond komen of erover gaan of hun 

honden erover doen lopen, indien de grond is gereedgemaakt of bezaaid (oud art. 552, 

6° S.W.); 

- het verbod overtreden om op bepaalde plaatsen vuurwapens af te schieten of enig 

vuurwerk af te steken (oud art. 553, 1° S.W.); 

- paarden, trek-, last- of rijdieren in een bewoonde plaats doen of laten binnendringen 

(oud art. 556, 1° S.W.); 

- kwaadaardige of woeste dieren laten rondzwerven (oud art. 556, 2° S.W.); 

- honden aanhitsen of niet terughouden, wanneer deze de voorbijgangers aanvallen of 

vervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt (oud art; 556, 3° S.W.); 

- weigeren echte en ongeschonden munten aan te nemen voor de waarde waarvoor zij in 

België wettelijk gangbaar zijn (oud art. 556, 4° S.W.); 

- zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans grond komen en erover gaan of hun 

honden erover doen lopen ten tijde dat die grond bezet is met voortbrengselen die 

bijna rijp zijn (oud art. 556, 6° S.W.); 

- vee, trek,- last- of rijdieren op andermans grond doen of laten lopen ten tijde dat die 

grond met veldvruchten bezet is (oud art. 556, 7° S.W.) ; 

- bestuurders van om het even welke voertuigen of van lastdieren, die niet voortdurend 

in de nabijheid blijven van hun paarden, trek- of lastdieren of van hun voertuigen (oud 

art. 557, 1° S.W.); 

- verordeningen overtreden betreffende de snelheid, het slecht besturen of het laden van 

voertuigen of dieren, de stevigheid van de openbare voertuigen, de wijze waarop deze 

geladen zijn, het getal en de veiligheid van de reizigers (oud art. 557, 2° S.W.); 

- op de openbare straten, wegen, pleinen of plaatsen loterij- of andere kansspelen 

aanleggen of houden (oud art. 557, 3° S.W.); 

- stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of 

beschadigen, tegen verende voertuigen, huizen, gebouwen, en afsluitingen van een 

ander werpen, of in tuinen en besloten erven( oud art. 557, 4° S.W.); 

- tot andermans nadeel een ander huisdier dan vermeld in artikel 538 S.W. kwaadwillig 

doden of zwaar verwonden (oud art. 557, 5° S.W.); 

- veldvruchten of andere voortbrengsels van de bodem die nog niet los van de grond 

zijn, roven (oud art. 557, 6° S.W.); 

- buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III van het 

Strafwetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of 

vernielen (oud art. 559, 1° S.W.); 
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- de dood of een zware verwonding van dieren of vee, aan een ander toebehorend, 

veroorzaken door het laten rondzwerven van kwaadaardige of woeste dieren, of door 

de snelheid, het slecht besturen of het overmatig laden van voertuigen, paarden, trek-, 

last- of rijdieren (oud art; 559, 2° S.W.); 

- door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk dezelfde schade 

veroorzaken door het gebruik van wapens of door het werpen van harde lichamen of 

stoffen (oud art. 559, 3° S.W.); 

- dezelfde ongevallen veroorzaken door ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan 

herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen, of door een belemmering of een 

uitgraving of ander werk zonder de voorgeschreven of gebruikelijke 

voorzorgsmaatregelen of waarschuwingstekens (oud art. 559, 4° S.W.); 

- wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig aftrekken of scheuren ( oud art. 560, 

1° S.W.); 

- zonder daartoe behoorlijk te zijn gemachtigd graszoden, aarde, stenen of materialen 

wegnemen op plaatsen die tot het openbaar domein van de Staat, van de provincies of 

van de gemeenten behoren (oud art. 560, 2° S.W.); 

- zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de 

inwoners kan worden verstoord (oud art. 561, 1° S.W.); 

- valse gewichten, maten of weegtoestellen hebben in magazijnen, winkels of 

werkhuizen, of in de hallen, op de jaarmarkten of andere markten (oud art. 561, 4° 

S.W.); 

- tegen gestelde lichamen of tegen bijzondere personen andere beledigingen richten dan 

deze omschreven in boek II, titel VIII, hoofdstuk V, van het Strafwetboek (oud art. 

561, 7° S.W.); 

- een beroep maken van waarzeggen en van voorspellen of van het uitleggen van 

dromen (oud art. 563, 1° S.W.); 

- stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, 

opzettelijk beschadigen (oud art. 563, 2° S.W.); 

- daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of 

geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen 

behoren in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te 

beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen 

(oud art. 563, 3° S.W.); 

- opzettelijk en buiten noodzaak hetzij een ander huisdier dan de in artikel 538 

vermelde, hetzij een tam dier, doden of zwaar verwonden, elders dan op een plaats 
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waarvan de meester van het dier of de schuldige eigenaar, huurder, pachter, 

vruchtgebruiker of gebruiker is (oud art. 563, 4° S.W.); 

- in een hippodroom weddenschappen heeft aangenomen buiten de uitsluitend daartoe 

bestemde ruimte (oud art. 563, 5° S.W.).165 166 

 

Hierboven werd reeds aangegeven dat de Besluitwet eveneens opgeheven werd. Krachtens 

deze wet was het verboden om – behoudens op plaatsen die daartoe door de gemeenteraad 

bestemd zijn en op plaatsen waarvoor voorafgaandelijk een vergunning verkregen werd – 

opschriften, affiches, beelden- en fotografische voorstellingen, alsook vlugschriften en 

plakbriefjes aan te brengen op de openbare weg, op bomen, aanplantingen, gevels, 

omheiningen, palen, zuilen, bouwwerken en monumenten.  

 

De keuze om de bepalingen van Titel X Boek II van het Strafwetboek  en de Besluitwet te 

depenaliseren is te wijten aan het feit dat deze inbreuken slechts in uitzonderlijke gevallen 

vervolgd werden, wat ontoelaatbaar is in een rechtsstaat. Teneinde de straffeloosheid tegen te 

gaan kon de wetgever ofwel meer middelen verschaffen aan de gerechtelijke overheden om ze 

toe te laten de genoemde inbreuken te vervolgen, ofwel een stelsel van bestraffing uitwerken 

dat zich buiten het strafrecht situeert. De wetgever heeft, waarschijnlijk omwille van het feit 

dat de meeste 19de eeuwse bepalingen uit Titel X boek II van het Strafwetboek niet meer aan 

onze hedendaagse maatschappij aangepast zijn, voor de tweede mogelijkheid geopteerd.167 

Het komt dus voortaan aan de gemeente toe om te oordelen over de opportuniteit van de 

gedepenaliseerde gedragingen. Indien gewenst kan ze de omschrijving van de inbreuken in 

haar politiereglementen actualiseren168 en deze naar keuze bestraffen met hetzij een 

politiestraf, hetzij een administratieve geldboete.  Gezien de gemeenten kunnen blijven 

opteren voor een strafrechtelijke afhandeling, is er van een echte depenalisering eigenlijk geen 

sprake.169  

                                                
165 Titel X boek II Strafwetboek, BS 9 juni 1867; BAETSLÉ, M. en ALLY, M., “Gemeentelijke administratieve 
sancties (GAS) – ervaringen van een gemeentesecretaris als sanctionerend ambtenaar”, VFG- Forum 2008, 11-
12. 
166 De in het vet gedrukte bepalingen werden door de programmawet van 20 juli 2005 opnieuw in het 
Strafwetboek ingevoerd, infra 75, nr. 2.4.1.  
167 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming – Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 23366/001 en 23367/001, 5-6. 
168 Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 
1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de 
nieuwe gemeentewet, BS 20 januari 2005. 
169 DE HERT, P. “Privatisering, decodificatie, intrumentalisering en wurging “void for vagueness”- doctrine door 
de wet gemeentelijke administratieve sancties”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  
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Het valt te betreuren dat de wetgever bij deze depenalisering niet gedacht heeft aan de daaruit 

voortvloeiende toestand van straffeloosheid ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 

16 jaar nog niet bereikt hebben op het ogenblik van de feiten. De bedoelde minderjarige 

overtreders gaan immers vrijuit ingeval de gemeenteraad opteert om administratiefrechtelijk 

te beteugelen, daar de bestuurlijke geldboete enkel voorhanden is voor minderjarigen die 

minstens 16 jaar oud zijn op het moment waarop de feiten gepleegd werden en gezien het 

samenloopverbod verbiedt om tegelijk in een bestuurlijke en een penale sanctie te voorzien. 

M.a.w. zijn zowel de bestuurlijke als de strafrechtelijke handhaving uitgesloten ten aanzien 

van deze categorie van jongeren.170 

 

2.3.4 Uitbreiding van het aantal personen bekleed met een 

vaststellingsbevoegdheid 

 

A. Algemeen  

 

Krachtens de nieuwe paragraaf 6 van art. 119bis Nieuwe Gemeentewet zijn de volgende 

personen bevoegd om vaststellingen te doen van die inbreuken die uitsluitend met 

administratieve sancties bestraft worden:  

 

- de gemeenteambtenaren die beantwoorden aan de minimumvoorwaarden die door de 

Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad zijn bepaald inzake 

selectie, rekrutering, opleiding en bevoegdheid, en die daartoe door de gemeenteraad 

zijn aangewezen;  

- de ambtenaren van de vervoersmaatschappijen behorend tot één van de categorieën 

bepaald door de Koning; 

- de bewakingsagenten, daartoe aangesteld door de gemeenteraad, kunnen eveneens 

aangifte doen (...) bij de politieambtenaar of hulpagent van de politie (...).171 

 

                                                                                                                                                   
bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine 
criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 75. 
170 Ministeriële Omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging 
van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, 
BS 24 november 2005.  
171 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 6, lid 2-3 Nieuwe Gemeentewet. 
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De inbreuken die zowel het voorwerp van administratieve als van strafrechtelijke beteugeling 

kunnen uitmaken, worden uitsluitend door de politieambtenaar of door een hulpagent 

vastgesteld, dit door middel van een proces-verbaal.172  

 

De vaststellingen verricht door gemeenteambtenaren en de ambtenaren van de 

vervoersmaatschappijen moeten even duidelijk, precies en volledig zijn als een proces-

verbaal. In tegenstelling tot hetgeen voor politieambtenaren geldt, geschiedt de vaststelling 

door gemeentelijke ambtenaren conform het model dat in de bijlage terug te vinden is.173  

 

Inbreuken die beteugeld worden met een bestuurlijke sanctie, andere dan de geldboete, 

kunnen uitsluitend vastgesteld worden door een politieambtenaar of hulpagent. Zoniet, komt 

de rechtsgeldigheid van het besluit tot oplegging van de sanctie in het gedrang.174  

 

B. De bewakingsagenten 

 

Hoewel Wijzigingswet 2 bepaalt dat de bewakingsagenten aangifte kunnen doen in het kader 

van de activiteiten bedoeld in art. 1 § 1, lid 5 van de wet van 10 april 1990175 op de 

bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, 

gaat het in werkelijkheid om de activiteiten die omschreven zijn in art. 1 § 1, lid 6 van de 

voorgenoemde wet, zijnde: “het verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking 

hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het 

openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een 

overheidsconcessie”.176 Bijgevolg kunnen geen vaststellingen gedaan worden omtrent 

gedragingen van burgers.177  

                                                
172 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 6, lid 1 Nieuwe Gemeentewet; SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke administratieve sancties en 
gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van bestuurlijke parketten”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? 
Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen 
en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 40. (Zie bijlage 1: “model proces-verbaal”).  
173 Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 
1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de 
nieuwe gemeentewet, BS 20 januari 2005. (Zie bijlage 2: “model van vaststelling”).  
174 VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van 
sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden 
Broele, 2005, 115. 
175 Wet van 10 april 1990 betreffende de regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 29 mei 1990. 
176 DE ROY, C., “Bestrijding van overlast blijkt een lastige juridische klus: over de wijziging van de 
gemeentelijke administratieve sancties” R.W. 2005, 451; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving via 
administratieve sancties en minderjarigen”, T.J.K. 2005, 70; SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke administratieve 
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Let wel, inzake inbreuken die uitsluitend bestuursrechtelijk sanctioneerbaar zijn, zijn enkel de 

gemeentelijke ambtenaren en de ambtenaren van de openbare vervoersmaatschappijen 

bevoegd om vaststellingen te verrichten. De agenten van de bewakingsondernemingen 

daarentegen kunnen slechts aangifte doen van de inbreuken, wat ertoe kan leiden dat de feiten 

vastgesteld worden door een politieagent of hulpagent. Sterker nog, de bewakingsagenten 

beschikken zelfs niet over de bevoegdheid waarover elke andere burger op grond van art. 30 

van het Wetboek van Strafvordering beschikt daar zij slechts aangifte kunnen doen inzake 

roerende goederen, met uitsluiting van aangiften inzake personen.  

 

Men kan zich afvragen of dit geen schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 

uitmaakt.178 Dit onderscheid is te verantwoorden door het gegeven dat de ambtenaren, in 

tegenstelling tot de bewakingsagenten, onderworpen zijn aan een eedaflegging.179 

 

DE HERT voegt hier nog aan toe dat de proces-verbaalbevoegdheid een filterfunctie inhoudt; 

de verbalisant dient uit de maken of de feiten niet omwille van technische of 

beleidsoverwegingen geseponeerd zullen worden. Gezien dit enige ervaring vergt, kan men de 

proces-verbaalbevoegdheid niet toekennen aan bewakingsagenten.180  

 

                                                                                                                                                   
sancties en gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van bestuurlijke parketten”, in M. SANTES (ed.), 
Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding 
van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 40; VENY, L., DE SUTTER, T., 
CASTELAIN, S., “De gemeentelijke administratieve sancties bis”, in X, Gandaius Actueel X, Mechelen, Story-
Scientia, 2004, 80. 
177 DE HERT, P. “Privatisering, decodificatie, intrumentalisering en wurging “void for vagueness”- doctrine door 
de wet gemeentelijke administratieve sancties”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  
bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine 
criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 67. 
178 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming – Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 23366/001 en 23367/001, 9. 
179 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming – Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 23366/001 en 23367/001, 7; 
SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke administratieve sancties en gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van 
bestuurlijke parketten”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en 
gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die 
Keure, 2005, 41. 
180 DE HERT, P. “Privatisering, decodificatie, intrumentalisering en wurging “void for vagueness”- doctrine door 
de wet gemeentelijke administratieve sancties”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  
bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine 
criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 709-71.  
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De loutere aangifte door de bewakingsagent bij de politieambtenaar is onvoldoende om tot 

bestraffing over te gaan. Er kan m.a.w. niet beteugeld worden op grond van de verklaring van 

de bewakingsagent alleen. De politie dient bepaalde zaken zélf waargenomen te hebben.181  

 

Gelet op het voorgaande is de bepaling inzake de bewakingsagenten eerder nutteloos.  

 

C. De gemeentelijke ambtenaren 

 

De voorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen worden bepaald door het 

Koninklijk Besluit van 5 december 2004182. Zo dienen de ambtenaren:  

 

- minstens 18 jaar oud zijn; 

- geen enkele keer strafrechtelijk veroordeeld geweest zijn; 

- ten minste beschikken over ofwel een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs, 

ofwel over een getuigschrift van het lager secundair onderwijs en een ervaring van 5 

jaar ten dienste van een gemeente, die nuttig is voor het uitoefenen van de functie; 

- gedurende een maximale periode van tien dagen een opleiding van veertig uur gevolgd 

hebben.183 

 

De opleiding, bedoeld in het laatste punt, wordt door een erkende opleidingsinstelling 

verstrekt. Ze bevat vier onderdelen. Vooraleerst gaat het om de wetgeving met betrekking tot 

de gemeentelijke administratieve sancties,  met bijzondere aandacht voor de verplichtingen 

van de vaststeller, diens bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de rechten en plichten van 

de burgers op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn en heterdaadsituaties. Het 

tweede onderdeel gaat over conflictbeheersing. Vervolgens wordt ook aandacht besteed aan 

het vaststellen van overtredingen en de redactie van de vaststelling. Het laatste onderdeel 

                                                
181 SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke administratieve sancties en gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van 
bestuurlijke parketten”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en 
gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die 
Keure, 2005, 58. 
182 K.B. van 5 december 2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de 
gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in art. 119bis § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe 
gemeentewet, BS 29 december 2004. 
183 Art. 1 K.B. van 5 december 2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de 
gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in art. 119bis § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe 
gemeentewet, BS 29 december 2004; Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de 
uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 
2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en 
van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 20 januari 2005. 
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handelt over de werkingsbeginselen van de politiediensten. 184 De gemeenteambtenaren die 

aan alle voorwaarden voldoen ontvangen van de bevoegde gemeentelijke overheid een 

legitimatiekaart die de naam, voornaam, geboortedatum en foto van de gemeentelijke 

ambtenaar weergeeft. De kaart wordt afgestempeld en bevat de volgende vermelding: “de 

titularis van deze kaart is bevoegd om vaststellingen van feiten te doen conform art. 119bis § 

6, tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet”.  Daarnaast dient de kaart voorzien te zijn van 

de handtekening van de burgemeester en de gemeentesecretaris.185 

 

De voorwaarden zijn nogal minimalistisch en reiken nauwelijks verder dan de vereisten 

waaraan het gemeentelijk overheidspersoneel in het algemeen dient te voldoen. De reden 

daarvoor is terug te vinden in het art.11quater 1° laatste streepje en 6° van het Koninklijk 

Besluit van 19 december 2001186, krachtens hetwelk gepoogd wordt om langdurig werklozen 

te activeren.  

 

In 2007 werd een wet gestemd die gemeenschapswachten instelt. Deze personen kunnen 

inbreuken op gemeentelijke reglementen en verordeningen vaststellen mits zij aan de 

hierboven genoemde voorwaarde uit art. 119bis § 6 van de Nieuwe Gemeentewet voldoen.187  

 

D. Ambtenaren van vervoersmaatschappijen 

 

Indien de vaststelling wordt gedaan door een ambtenaar van een vervoersmaatschappij, dan 

moet ze toegestuurd worden naar de ambtenaar die bevoegd is voor het grondgebied van de 

gemeenten waar de feiten zich hebben voorgedaan.188 

De bepaling omtrent de ambtenaren van vervoersmaatschappijen werd tot heden ten dage nog 

niet uitgevoerd.  

                                                
184 Art. 2 K.B. van 5 december 2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de 
gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in art. 119bis § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe 
gemeentewet, BS 29 december 2004. 
185 Art. 3 K.B. van 5 december 2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de 
gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in art. 119bis § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe 
gemeentewet, BS 29 december 2004. (Zie bijlage 3: “legitimatiekaart gemeentelijke sanctionerende 
ambtenaren”).  
186 K.B. van 19 december 2001 tot bevordering en tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, BS 12 januari 
2002.  
187 Wet van 15 mei 2007  tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst 
gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, BS 29 juni 2007. 
188 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 7, lid 3 Nieuwe Gemeentewet. (zie ook COOLS, M., “Publieke en private aanpak van overlast: duiding 
van het onderliggende discours”,  in L. PAUWELS et al., Overlast en de gemeenschappelijke aanpak ervan, 
Mechelen, Kluwer, 2008, 207 p.)  
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E. Besluit  

 

De vaststelling door andere personen dan de politieambtenaren en hulpagenten kan 

bekritiseerd worden. Zo hebben de bedoelde personen niet de bevoegdheid om de identiteit 

van de overtreder te controleren. Dit is nochtans essentieel om over te kunnen gaan tot de 

vaststelling, gezien het proces-verbaal onder andere de identificatiegegevens van de 

overtreder dient te bevatten. Daarnaast gaan bepaalde soorten vaststellingen in voorkomend 

geval vaak gepaard met agressie, zodat de politie toch moet opgevorderd worden.189  

Wettelijk optreden dringt zich op in die optiek dat de hierboven genoemde 

vaststellingsbevoegde personen, wat kleine criminaliteit en overlast betreft, de identiteit van 

de overtreder moeten kunnen opvragen.  

 

Daarnaast is, zoals reeds eerder gesteld, de bepaling omtrent bewakingsagenten totaal 

overbodig en zelfs nefast gezien zij minder rechten toekent aan bewakingsagenten dan waar 

de gewone burger over beschikt.  

 

2.3.5 Bemiddelingsprocedure 

 

A. Algemeen 

 

In het kader van de gemeentelijke administratieve sancties kan de gemeenteraad in een 

bemiddelingsprocedure voorzien teneinde de meerderjarige overtreder van de inbreuk de 

mogelijkheid te verschaffen om de door hem aangebrachte schade te herstellen of vergoeden. 

Ingeval de inbreuk gepleegd werd door een minderjarige overtreder die op het ogenblik van 

de feiten de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, is de bemiddelingsprocedure verplicht.190  

 

De gemeenteraad moét dus een reglement inzake bemiddeling opmaken dat van toepassing 

zal zijn op minderjarigen, maar desgevallend ook toegepast kan worden op meerderjarigen.  

                                                
189 DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van 
jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 486; SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke administratieve sancties en 
gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van bestuurlijke parketten”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? 
Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen 
en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 58-59; VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke 
bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), 
Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 79. 
190 Art. 3 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119ter lid 1-2 Nieuwe Gemeentewet. 
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Hoe de procedure inzake bemiddeling er zal uitzien, wordt soeverein door de gemeenteraad 

bepaald. De enige beperking hieromtrent is dat het wél degelijk om een 

bemiddelingsprocedure moet gaan, wat inhoudt dat ze dient te beantwoorden aan de essentiële 

kenmerken van bemiddeling. Eén van de centrale elementen van bemiddeling is dat de 

partijen zelf tot een oplossing dienen te komen (of dat tenminste pogen). Om deze reden is het 

louter verhoren van betrokkenen niet afdoende. 191 In wat hierna volgt worden de cruciale 

kenmerken van bemiddeling besproken. 192 

 

B. Definitie en kenmerken 

 

Jammer genoeg voorziet de wet geen definitie van de notie “bemiddeling”. Aldus 

LANCKSWEERDT gaat het om “een proces waarbij de betrokken partijen vrijwillig en op basis 

van hun wederzijdse belangen trachten zelf tot een oplossing van hun (potentieel) conflict te 

komen door middel van besprekingen en onderhandelingen die door een onafhankelijke, 

onpartijdige derde (de bemiddelaar) worden begeleid.”193 

De bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties vertoont met 

andere woorden dezelfde kenmerken als de bemiddeling in het algemeen, zijnde:  

 

- Het is een vrijwillig proces. Of er zal getracht worden het geschil door middel van 

bemiddeling op te lossen, is een keuze die geheel toekomt aan de partijen. Tevens 

kunnen zij de procedure op eender welk moment beëindigen. Let wel, eens het 

bemiddelingsproces aanvangt, gaan de betrokkenen een inspanningsverbintenis aan en 

dienen ze zich actief in te zetten om tot een oplossing te komen. 

- De partijen dienen zelf tot een oplossing te komen, dit met de begeleidingshulp van de 

bemiddelaar die zelf geen oplossingen oplegt.  

- Communicatie is een cruciaal element in de procedure. Om de procedure tot een goed 

einde te kunnen brengen is het immers noodzakelijk dat alle betrokkenen hun verhaal 

kunnen doen en dat er wederzijds begrip ontstaat.  

                                                
191 LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve 
sancties: een unieke kans voor de gemeenten” T. Gem. 2005, 49; LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling (en 
ombudswerk?) als tegengewicht voor gewapend besturen”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? 
Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen 
en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 174. 
192 Infra 60, nr. 2.3.5.  
193 LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling met en door gemeenten”, T. Gem. 2003, 96 en 103; LANCKSWEERDT, E., 
“Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties: een unieke kans voor 
de gemeenten” T. Gem. 2005, 43. 
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- Tijdens de procedure wordt gepoogd om de achterliggende belangen, behoeften en 

wensen waarop de standpunten gebaseerd zijn, te onthullen.  

- De partijen dienen samen tot een oplossing te komen.194 

 

C. De procedure 

 

Gezien de wet geen formaliteiten oplegt, kan de gemeente de procedure naar eigen 

goeddunken inrichten. Let wél, gezien de procedure obligatoir is indien ze betrekking heeft op 

minderjarige overtreders die op het ogenblik van de feiten de leeftijd van 16 jaar hebben 

bereikt, is de opmaak van een schriftelijk bewijs aangewezen.195  

 

Omwille van het feit dat de kenmerken van de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke 

administratieve sancties dezelfde zijn als deze van de algemene bemiddeling, dient men aan te 

nemen dat de bemiddelingsprocedure uit art. 119ter van de Nieuwe Gemeentewet gestoeld 

moet worden op de algemene bemiddelingsprocedure.  

 

Bijgevolg vangt de procedure aan met de “voorfase” waarin alle belanghebbenden door de 

bemiddelaar gecontacteerd worden teneinde hen bij de oplossing van het geschil te betrekken. 

Gelet op het vrijblijvend karakter, gaat het om een aanbod tot bemiddeling. De betrokkenen 

zijn niet verplicht om op het aanbod in te gaan. Het is aanbevolen om bij het aanbod de 

bemiddeling reeds toe te lichten. Het is eveneens denkbaar dat de meerderjarige overtreder bij 

ontstentenis van een bemiddelingsaanbod zélf verzoekt om een bemiddelingsprocedure op te 

starten.  

 

In de navolgende “introductiefase” wordt door de bemiddelaar uitleg verschaft aan de partijen 

inzake de bemiddeling en de geldende regels daaromtrent. Een bemiddelingsovereenkomst 

wordt afgesloten waarin de basisregels alsook de inspanningsverbintenis opgenomen wordt.  

                                                
194 LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve 
sancties: een unieke kans voor de gemeenten” T. Gem. 2005, 43. 
195 Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 
1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de 
nieuwe gemeentewet, BS 20 januari 2005; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk op 
kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 142; SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke administratieve sancties en gewapend-
bestuursrecht: naar een embryo van bestuurlijke parketten”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? 
Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen 
en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 48. 
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Tijdens de “interventiefase” krijgen de betrokkenen de kans om hun verhaal te vertellen. De 

“exploratiefase” peilt naar de belangen, behoeften en wensen van de partijen. Men poogt 

hierbij wederzijds begrip teweeg te brengen.  

In het laatste stadium van de procedure, gedurende de “onderhandelingsfase” stellen de 

betrokkenen mogelijke oplossingen voor. Ingeval de procedure slaagt, wordt het resultaat 

opgenomen in een vaststellingsovereenkomst.  

 

Hoewel de partijen door de vaststellingsovereenkomst gebonden zijn, is de bemiddelaar of de 

gemeente niet belast met de uitoefening van het toezicht op de uitvoering van de 

overeenkomst. Daar de sanctionerende ambtenaar bij het opleggen van de administratieve 

geldboete rekening kan houden met het resultaat van de bemiddelingsprocedure, is het echter 

wél aangewezen om te verifiëren of de vaststellingsovereenkomst naar behoren werd 

uitgevoerd.196  

 

Ingeval de bemiddelingsprocedure niet tot de oplossing van het geschil geleid heeft, behoudt 

het slachtoffer het recht om schadevergoeding te vorderen voor de rechtbank.197  

Let wel, behoudens andersluidende overeenkomst vanwege de partijen, is de bemiddeling 

vertrouwelijk. Naderhand kan men zich niet beroepen op zaken die door de 

bemiddelingsprocedure naar voor geschoven werden.198  

 

Bij het voeren van de bemiddelingsprocedure mag men niet uit het oog verliezen dat de 

verjaringstermijn betreffende de gemeentelijke administratieve geldboete relatief kort is. Het 

voeren van een dergelijke procedure mag niet resulteren in straffeloosheid.199 

 

 

                                                
196 LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling met en door gemeenten”, T. Gem. 2003, 106; LANCKSWEERDT, E., 
“Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties: een unieke kans voor 
de gemeenten” T. Gem. 2005, 53. 
197 DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 141;  
LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties: 
een unieke kans voor de gemeenten” T. Gem. 2005, 53. 
198 LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling met en door gemeenten”, T. Gem. 2003, 104; LANCKSWEERDT, E., 
“Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties: een unieke kans voor 
de gemeenten” T. Gem. 2005, 43. 
199 Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 
1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de 
nieuwe gemeentewet, BS 20 januari 2005. 
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D. De partijen 

 

Eerder werd reeds vermeld dat ingeval een administratieve geldboete wordt opgelegd lastens 

een minderjarige die op het ogenblik van het plegen van de feiten de leeftijd van 16 jaar heeft 

bereikt, de bemiddelingsprocedure obligatoir is.200 Het spreekt voor zich dat de minderjarige 

zelf bij de procedure betrokken moet worden. Deze kan zich laten bijstaan, doch niet laten 

vertegenwoordigen door een advocaat. De wetgever heeft het immers nuttig geacht de 

minderjarige zo volledig mogelijk te betrekken. Deze doelstelling zou verloren gaan indien 

vertegenwoordiging van de minderjarige mogelijk zou zijn. Art. 119bis § 9bis, lid 1 van de 

Nieuwe Gemeentewet waarborgt de bijstand van de advocaat aan de minderjarige. Gezien de 

ouders burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de minderjarige dienen zij (of één van hen) 

aanwezig te zijn tijdens de bemiddeling.201   

 

E. Welke bemiddelaar? 

 

Wanneer de gemeente niet over een bemiddelingsdienst beschikt, volstaat het dat de 

gemeenteraad in z’n reglementen een bemiddelingssysteem opneemt. De persoon die de 

bemiddelingsprocedure voert hoeft zelfs niet noodzakelijk dezelfde te zijn als diegene die 

bevoegd is om de administratieve geldboete op te leggen.202   

 

Let wél, hoewel de gemeenten vrij zijn inzake het aanstellen van een bemiddelaar zonder dat 

de wet hieromtrent enige vereiste stelt, dient de bemiddelaar toch te voldoen aan de essentiële 

vereisten waarover elke bemiddelaar dient te beschikken, zijnde de onafhankelijkheid en de 

onpartijdigheid. Ingeval de bemiddelaar een gemeentelijk ambtenaar is, komt diens 

neutraliteit in gevaar indien de gemeente het slachtoffer van de inbreuk is. Dat de 

gemeentelijke ambtenaar bij het opleggen van de administratieve sanctie rekening kan houden 

met het verloop van de bemiddelingsprocedure, staat los van de persoon of organisatie die 

bemiddelt. Ook ingeval het petje van bemiddelaar wordt doorgegeven aan een andere persoon 

                                                
200 Supra 60, punt 2.3.5. A.  
201 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 9bis, lid 1 Nieuwe Gemeentewet; LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling met en door gemeenten”, T. Gem. 
2003, 104; LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke 
administratieve sancties: een unieke kans voor de gemeenten” T. Gem. 2005, 49. 
202 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming – Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 23366/001 en 23367/001, 7. 
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die geen sanctionerend ambtenaar is, kan de sanctionerende ambtenaar bij het opleggen van 

de administratieve geldboete rekening houden met het procedureverloop.  

 

Gezien niet elke gemeente over een bemiddelingsdienst beschikt en opdat de neutraliteit van 

de bemiddelaar niet in gedrang zou komen, kan de bemiddeling ook toevertrouwd worden aan 

een particuliere organisatie of aan de gemeentelijke ombudsdiensten. 203  Het opleiden van 

vrijwilligers om de taak van bemiddelaar op zich te nemen, lijkt minder aangewezen gezien 

deze mogelijks te dicht bij de bevolking staan waardoor het probleem van onpartijdigheid 

terug optreedt.204 Een andere optie is het oprichten van een intergemeentelijke 

bemiddelingsdienst.205  

 

F. Beperkingen 

 

Nopens art. 119ter juncto art. 119bis van de Nieuwe Gemeentewet wordt de indruk gewekt 

dat een bemiddelingsprocedure ook in de gemeentelijke reglementen kan ingeschreven 

worden voor die gedragingen die enkel strafrechtelijk sanctioneerbaar zijn. Art. 119ter van de 

Nieuwe Gemeentewet bepaalt immers uitdrukkelijk dat een bemiddelingsprocedure, 

naargelang het geval, kan of moet voorzien worden met betrekking tot de bevoegdheden die 

in art. 119bis vervat liggen. Krachtens dit laatste artikel kan de gemeenteraad straffen of 

administratieve sancties stellen op de overtredingen uit diens reglementen en verordeningen.  

 

Gezien de vervolging van uitsluitend strafrechtelijk sanctioneerbare gedragingen aan het 

parket toekomt en daar de jeugdrechtbank of de politierechtbank voor de bestraffing instaan, 

alsook omwille van het gegeven dat er op strafrechtelijk vlak andere soorten van bemiddeling 

voorhanden zijn, dient men te concluderen dat er niet kan overgegaan worden tot een 

letterlijke lezing van art. 119ter juncto art. 119bis van de Nieuwe Gemeentewet. Bijgevolg 

dient de gemeenteraad zich met betrekking tot zuiver strafrechtelijk sanctioneerbare feiten te 

onthouden.  

                                                
203 LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling met en door gemeenten”, T. Gem. 2003, 104; LANCKSWEERDT, E., 
“Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties: een unieke kans voor 
de gemeenten” T. Gem. 2005, 47-49. 
204 Contra LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling met en door gemeenten”, T. Gem. 2003, 104; LANCKSWEERDT, E., 
“Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties: een unieke kans voor 
de gemeenten” T. Gem. 2005, 48. 
205 VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van 
sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden 
Broele, 2005, 93. 
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Een andere beperking die voortvloeit uit art. 119ter juncto art. 119bis van de Nieuwe 

Gemeentewet bestaat eruit dat de gemeenteraad slechts kan overgaan tot het uitwerken van 

een bemiddelingsprocedure op basis van art. 119ter van de Nieuwe Gemeentewet voor die 

aangelegenheden die betrekking hebben op gemeentelijke administratieve sancties. Inzake 

gedragingen die geen inbreuk op strafrechtelijk of administratiefrechtelijk gesanctioneerde 

normen uitmaken biedt art. 117 van de Nieuwe Gemeentewet de mogelijkheid om een 

bemiddelingsprocedure in te lassen mits het gaat om aangelegenheden die het gemeentelijk 

belang niet overschrijden.206 

 

G. Doelstelling 

 

Art. 119ter, lid 2 van de Nieuwe Gemeentewet luidt als volgt:  

 

“De bemiddeling, bedoeld in het eerste lid, heeft uitsluitend tot doel de dader van de 

inbreuk de mogelijkheid te bieden de schade die hij heeft aangebracht, te vergoeden of 

te herstellen”.207  

 

Het herstel kan zowel bestaan uit een vergoeding van materiële schade als uit een morele 

genoegdoening.208 Volgens VAN GARSSE komt herstel neer op het aannemen van een andere 

positie ten aanzien van de feiten en de gevolgen ervan teneinde de gebeurtenis een zinvolle 

plaats te kunnen geven. Verder stelt hij dat het aangewezen is dat overmaken van geld op een 

persoonlijke inspanning van de dader berust.209  Met het eerste wordt terecht bedoeld dat het 

herstel dient bij te dragen aan het verwerkingsproces van het slachtoffer. De tweede zinsnede 

inzake de persoonlijke input van de overtreder lijkt al iets moeilijker te liggen daar de 

bemiddelingsprocedure louter en alleen gericht is op het herstel van schade, zonder dat deze 

een moraliserende werking dient te hebben. Bij nader inzicht kan de persoonlijke inspanning 

                                                
206 Art. 2-3 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 1 lid 1 Nieuwe Gemeentewet; Nieuw artikel 119ter lid 1-2 Nieuwe Gemeentewet; Art. 117 Nieuwe 
Gemeentewet; LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke 
administratieve sancties: een unieke kans voor de gemeenten” T. Gem. 2005, 44. 
207 Art. 3 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119ter lid 2 Nieuwe Gemeentewet. 
208 LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve 
sancties: een unieke kans voor de gemeenten” T. Gem. 2005, 46; LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling (en 
ombudswerk?) als tegengewicht voor gewapend besturen”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? 
Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen 
en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 176. 
209 VAN GARSSE, “Op zoek naar herstelrecht: overwegingen na jaren bemiddelingswerk”, Panopticon 2001, 53-
54.  
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van de dader, meer dan wat voor het louter overmaken van een geldsom het geval is, opgevat 

worden als een erkenning van schuld en leed. Dit kan het verwerkingsproces van het 

slachtoffer vooruit helpen en aldus het herstel bevorderen.  

 

Ingevolge het feit dat de ouders burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor hun minderjarige 

kinderen, zal de minderjarige veelal geen persoonlijke inspanningen leveren. De 

administratieve geldboete zal immers vaak door de ouders betaald worden. Gezien 

bemiddeling met diverse maatregelen gepaard kan gaan, o.a. het aanbieden van excuses, 

gemeenschapsdienst, het doen van herstellingen,... zal een geslaagde bemiddelingsprocedure 

ertoe bijdragen dat bij de minderjarige de idee ontstaat dat hij geen normen kan overtreden 

zonder enige consequenties.210 Het valt te betreuren dat de wetgever inzake bemiddeling niet 

uitdrukkelijk voorzien heeft in de betrokkenheid van de ouders van de minderjarige. De 

minderjarige is immers burgerlijk handelsonbekwaam en kan zich niet verbinden tot het 

pogen de schade te herstellen.211  

 

Gelet op het doel van de bemiddeling, zijnde herstel en vergoeding, dient men zich af te 

vragen hoe de verplichte bemiddelingsprocedure betreffende minderjarige overtreders er dient 

uit te zien ingeval er geen slachtoffer kan gevonden worden. Een mogelijkheid is dat de 

gemeente in dit geval het slachtoffer vertegenwoordigt.212  

 

H. Tijdstip van de bemiddeling 

 

Het dient aangestipt te worden dat de bemiddelingsprocedure slechts kan aangevat worden 

indien de bevoegdheid tot het opleggen van een administratieve sanctie effectief kan 

uitgeoefend worden. Voor de sluitings-, schorsings- of intrekkingsbeslissingen die toekomen 

aan het college van burgemeester en schepenen zal dit geen enkel probeem zijn. Hetzelfde 

geldt voor de inbreuken die uitsluitend administratiefrechtelijk sanctioneerbaar zijn. Gaat het 

daarentegen om inbreuken waarvoor de uitzondering op het samenloopverbod speelt, dan 

dient de procureur des Konings éérst mee te delen of hij al dan niet zal overgaan tot een 
                                                
210 DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van 
jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 481.  
211 Omzendbrief College van Procureurs-generaal 10 februari 2006, nr. COL 1/2006, 17; Omzendbrief College 
van Procureurs-generaal 20 mei 2005, nr. COL 6/2005; VANDER BEKEN, T., “Minderjarigen en gemeentelijke 
administratieve sancties”, in L. VENY en N. DE VOS (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, 
Vanden Broele, 2005, 149-151. 
212 VANDER BEKEN, T., “Minderjarigen en gemeentelijke administratieve sancties”, in L. VENY en N. DE VOS 
(eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 149-151.  
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strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke vervolging. Pas nadat de procureur des Konings 

bekend heeft gemaakt geen gevolg aan de feiten te zullen geven, kan de 

bemiddelingsprocedure aangevat worden. 

 

Vervolgens kan men zich afvragen of bemiddeling voor of na het opleggen van de 

administratieve sanctie dient te geschieden. Gelet op het feit dat de bemiddeling een andere 

finaliteit heeft dan het opleggen van de administratieve sanctie daar de eerste strekt tot herstel 

of vergoeding van schade en de tweede tot het sanctioneren van inbreuken, zou men kunnen 

stellen dat de bemiddelingsprocedure zowel voor als na het opleggen van de administratieve 

sanctie kan plaatsvinden. Eerder hebben we het echter gehad over de sanctionerende 

ambtenaar, die bij het opleggen van de sanctie rekening kan houden met het verloop van de 

bemiddelingsprocedure. Opdat de sanctionerende ambtenaar daadwerkelijk over deze 

mogelijkheid zou kunnen beschikken, is het aangewezen om de bemiddelingsprocedure te 

laten voorafgaan aan het opleggen van de bestuurlijke sanctie. Let wél, dat de administratieve 

ambtenaar kan rekening houden met het desgevallend succesvol beëindigen van de 

bemiddelingsprocedure betekent nog niet dat er automatisch geen sanctie wordt opgelegd. Het 

positief beëindigen van de bemiddelingsprocedure is slechts een beoordelingsfactor.213  

 

Ingeval geen bemiddeling plaatsvond voorafgaand aan de oplegging administratieve sanctie 

en wanneer tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie beroep wordt 

aangetekend, zal de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties 

onmogelijk zijn. De beroepsinstantie, zijnde de politierechtbank of de jeugdrechtbank, zal in 

dit geval oordelen of er een bemiddelingsprocedure – wel te verstaan een andere bemiddeling 

dan deze die in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties voorzien is – zal 

aangevat worden.  

 

 

 

 

 

                                                
213 LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve 
sancties: een unieke kans voor de gemeenten” T. Gem. 2005, 50-51; LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling (en 
ombudswerk?) als tegengewicht voor gewapend besturen”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? 
Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen 
en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 179. 
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I. Invloed van de bemiddelingsprocedure op de gemeentelijke administratieve sanctie  

 

De goede afloop van de bemiddelingsprocedure mondt niet automatisch uit in het afschaffen 

van de administratieve geldboete. Gezien de verschillende finaliteit van enerzijds de 

bemiddelingsprocedure die gericht is op herstel van schade, en anderzijds de administratieve 

sanctie die bestraffing van verkeerdelijk gedrag beoogd, is dit logisch. In contrast met het 

voorgaande vereisen de beginselen van behoorlijk bestuur dat het bestuursorgaan de sanctie 

kan opleggen, rekening houdend met alle elementen van de zaak. Op basis daarvan vormt het 

resultaat van de bemiddelingsprocedure een belangrijk beoordelingselement dat in acht moet 

worden genomen bij de formele motivering. Bijgevolg is het perfect mogelijk om, gelet op 

een geslaagde bemiddelingsprocedure, te besluiten om geen bestuurlijke sanctie meer op te 

leggen.214  

 

J. Art. 216ter van het Wetboek van Strafvordering 

 

De bemiddelingsprocedure dient onderscheiden te worden van deze vervat in art. 216ter van 

het Wetboek van Strafvordering.215 De bemiddeling bedoeld in art. 216ter van het Wetboek 

van Strafvordering vindt pas plaats nadat de strafvordering werd ingesteld. Ingeval het 

gepleegde feit niet van die aard is dat het moet bestraft worden met een hoofdstraf van meer 

dan twee jaar gevangenisstraf, kan de procureur des Konings de dader van het misdrijf 

oproepen en hem verzoeken de schade die door het misdrijf ontstaan is, te vergoeden of te 

herstellen en om een bewijs van vergoeding of herstel te verschaffen. De procureur des 

Konings kan de dader tevens verzoeken om een geneeskundige behandeling of een andere 

aangepaste behandeling te volgen of om dienstverlening uit te voeren.216 Wanneer de dader 

aan alle voorwaarden voldoet, vervalt de strafvordering.217 In voorkomend geval wordt ook 

het slachtoffer opgeroepen en bemiddelt de procureur des Konings over de 

schadevergoeding.218  

 

                                                
214 LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve 
sancties: een unieke kans voor de gemeenten” T. Gem. 2005, 53. 
215 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming – Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 23366/001 en 23367/001, 7.  
216 Art. 216ter § 1 Wetboek van Strafvordering.  
217 Art. 216ter § 4 Wetboek van Strafvordering. 
218 LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling in het kader van de wetgeving op de gemeentelijke administratieve 
sancties: een unieke kans voor de gemeenten” T. Gem. 2005, 54. 
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K. Bedenkingen 

 

In wat hierna volgt zullen we zien dat de administratieve geldboete die lastens een 

minderjarige kan opgelegd worden, beperkt is tot een bedrag van 125 euro.219 Omdat de 

bemiddelingsprocedure in voorkomend geval zwaar is daar er heel wat kosten en 

inspanningen mee gemoeid gaan en gezien er maar een beperkt bedrag van 125 euro 

tegenover staat, is het risico dat het gemeentebestuur zich terughoudend opstelt met 

betrekking tot het opleggen van administratieve geldboetes lastens minderjarigen, reëel. 

Eerder werd vermeld dat een hele reeks gedragingen uit de sfeer van het strafrecht werd 

gelicht.220 Het parket is niet meer bevoegd voor de vervolging van deze gedepenaliseerde 

feiten. Bijgevolg ontstaat bij gebreke aan een bestuursrechtelijke handhaving een toestand van 

straffeloosheid, wat in contrast staat met hetgeen de wetgever bij de invoering van de GAS-

Wet van 13 mei 1999 voor ogen had. Hoewel voor de gemengde inbreuken wél nog een 

strafrechtelijke vervolging mogelijk is, wordt toch nog afbreuk gedaan aan de doelstellingen 

van de GAS-Wet van 13 mei 1999 die er o.a. uit bestaat een werklastvermindering ten 

voordele van het parket te realiseren.  

 

In de veronderstelling dat de gemeente de procedure wél opstart, zorgt de bemiddeling ervoor 

dat het slachtoffer betrokken wordt en ingeval van een succesvolle afloop van de procedure, 

z’n schade vergoed ziet.  Hierbij dient men op te merken dat ook zonder het aanvatten van de 

bemiddelingsprocedure, of bij het falen ervan, het slachtoffer een genoegdoening zal kunnen 

bekomen. Hij kan immers betrachten om op grond van art. 1382-1383 van het Burgerlijk 

Wetboek een schadevergoeding te bekomen voor de burgerlijke rechtbank. Ingeval de feiten 

waardoor de schade ontstaan zijn, tevens ook strafrechtelijke misdrijven uitmaken, behoort 

een klacht met burgerlijke partijstelling ook tot de mogelijkheden.  

 

Eerder hebben we gesteld dat de bestuurlijke geldboete veelal door de ouders gedragen zal 

worden. In dit kader kan de bemiddeling een meerwaarde bieden met dien verstande dat zij de 

mogelijkheid naar voor schuift om maatregelen zoals bijvoorbeeld gemeenschapsdienst op te 

leggen lastens de minderjarige. Dit is van belang teneinde de minderjarige het besef te geven 

dat inbreuken niet ongestraft blijven. Het gegeven dat de jeugdrechtbank in voorkomende 

geval een maatregel zoals bedoeld in art. 37 van de Jeugdbeschermingswet kan opleggen ter 

                                                
219 Infra 71, nr. 2.3.6.  
220 Supra 50, nr. 2.3.3. 
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vervanging van de bestuurlijke geldboete, draagt eveneens bij aan het schuldbesef van de 

minderjarige.221  

 

2.3.6 Aanpassingen met betrekking tot minderjarigen 

 

In art. 119bis van de Nieuwe gemeentewet wordt het volgende ingevoegd: 

 

§9bis. “Wanneer een persoon beneden de achttien jaar ervan wordt verdacht een 

strafbaar feit te hebben gepleegd dat wordt bestraft met een administratieve geldboete, 

geeft de ambtenaar daarvan kennis aan de stafhouder van de orde van advocaten, 

zodat ervoor gezorgd wordt dat de betrokkene kan worden bijgestaan door een 

advocaat. 

De stafhouder of het bureau voor juridische bijstand gaat over tot de toewijzing van 

een advocaat, uiterlijk binnen de twee werkdagen te rekenen van dit bericht. 

Afschrift van het bericht van de kennisgeving aan de stafhouder wordt gevoegd bij het 

dossier van de rechtspleging.  

Indien er een belangenconflict is, ziet de stafhouder of het bureau voor juridische 

bijstand erop toe, dat de betrokkene verdedigd wordt door een andere advocaat dan 

diegene op wie zijn vader en moeder, voogd of personen die hem onder hun bewaring 

hebben of die bekleed zijn met een vorderingsrecht, een beroep hebben gedaan.”222 

 

Voorts wordt het bedrag van de administratieve geldboete die aan een minderjarige overtreder 

die op het ogenblik van de feiten de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, vastgesteld op een 

maximum van 125 euro.223 

 

De verplichte bijstand van een advocaat zorgt er niet alleen voor dat de procedure zwaarder 

wordt, maar ook dat zij duurder wordt. Gezien er maximaal 125 euro kan opgelegd worden, 

kan men zich afvragen of dit wel verantwoord is.224  

                                                
221 Supra 41, nr. 2.2.1.  
222 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 9bis, lid 1 Nieuwe Gemeentewet. (Zie bijlage 6: “model tot kennisgeving aan de stafhouder”).  
223 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 2, lid 7 Nieuwe Gemeentewet. 
224 SCHUERMANS, F., “Gemeentelijke administratieve sancties en gewapend-bestuursrecht: naar een embryo van 
bestuurlijke parketten”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en 
gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die 
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2.3.7 Andere wijzigingen  

 

Voortaan kunnen enkel nog de ambtenaren die tot één van de categorieën behoren die door de 

Koning, bij besluit na overleg in de Ministerraad, werden vastgesteld door de gemeenteraad 

gelast worden om de administratieve geldboete op te leggen.225 Het gaat om het eerder 

besproken K.B. van 7 januari 2001226. De gemeenteraad kan ofwel de gemeentesecretaris, 

ofwel een ambtenaar met een universitair diploma van de tweede cyclus – zijnde een master 

of licentiaatdiploma of een gelijkgesteld diploma – aanduiden. De gemeenteontvanger komt 

niet in aanmerking. Dit is logisch gezien de administratieve geldboete ten voordele van de 

gemeente geïnd wordt.227 Ingeval geen gemeentesecretaris of ambtenaar met het genoemde 

diploma kan aangeduid worden, verzoekt de gemeenteraad de provincieraad om een 

provincieambtenaar – die over het genoemde diploma beschikt – voor te stellen. De provincie 

verkrijgt een vergoeding van de betrokken gemeente voor de prestaties verricht door de 

provincieambtenaar. Voor de oplegging van een schorsings,- intrekkings- of 

sluitingsbeslissing blijft het college van burgemeester en schepenen bevoegd.228 

 

Voorts wordt bepaald dat de gemeenteraad de wijze van kennisgeving van de beslissing van 

de sanctie aan de overtreder vastlegt.229 Gezien dit onverminderd de bepalingen van § 10, 

tweede lid van de Nieuwe Gemeentewet geldt, dient men aan te nemen dat inzake de 

oplegging van een administratieve geldboete een aangetekend schrijven het 

kennisgevingsinstrument bij uitstek blijft.230 

 

Indien het gaat om gemengde inbreuken; zijnde deze die niet gedepenaliseerd zijn maar toch 

administratiefrechtelijk beteugeld kunnen worden, dient het origineel van de vaststelling 

binnen de vijftien dagen na de vaststelling aan de procureur des Konings toegestuurd te 

                                                                                                                                                   
Keure, 2005, 57; VANDER BEKEN, T., “Minderjarigen en gemeentelijke administratieve sancties”, in L. VENY en 
N. DE VOS (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 153. 
225 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 2, lid 4 Nieuwe Gemeentewet. 
226 K.B. van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van 
de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve 
sancties. 
227 Art. 3 GAS-Wet; Art. 119bis § 13, lid 2 Nieuwe Gemeentewet; Ministeriële Omzendbrief OOP 30 van 2 mei 
2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke 
administratieve sancties, BS 23 mei 2001. 
228 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 2, lid 5 Nieuwe Gemeentewet. 
229 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 2, lid 6 Nieuwe Gemeentewet. 
230 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 2, lid 6 Nieuwe Gemeentewet. 
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worden. Een afschrift dient nog steeds aan de bevoegde ambtenaar overgemaakt te worden. 

Nieuw is dat de overzending van het proces-verbaal aan de procureur des Konings binnen een 

termijn van vijftien dagen dient te gebeuren.231 Gelet op de korte verjaringstermijn inzake 

administratieve geldboetes en de beginselen van behoorlijk bestuur (redelijkheid en verbod 

van machtsafwending) inzake de sluitings-, schorsings- of intrekkingsbeslissing, achtte de 

wetgever deze wijziging noodzakelijk.  

 

2.3.8 Inwerkingtreding  

 

Teneinde de gemeenten de nodige tijd te geven om hun reglementen en verordeningen aan te 

passen aan de wijzigingen die de hierboven besproken reparatiewet invoert, werd een 

Koninklijk Besluit uitgevaardigd dat de datum van inwerkingtreding vastlegt op 1 april 

2005.232 Deze uitgestelde inwerkingtreding was noodzakelijk gezien, gelet op de 

depenalisering die de bedoelde reparatiewet met zich meebrengt, een periode van 

straffeloosheid ontstaat tussen het moment van inwerkingtreding van de reparatiewet en het 

ogenblik van inwerkingtreding van de gemeentelijke reglementen en verordeningen die de 

gedepenaliseerde feiten bestuurlijk sanctioneerbaar stellen. Teneinde deze datums zo snel 

mogelijk op elkaar te laten opvolgen, werd de inwerkingtreding van de reparatiewet uitgesteld 

met een tijdsduur waarbinnen de gemeenten geacht worden hun reglementen en 

verordeningen te kunnen aanpassen.233  

 

2.3.9 Besluit  

 

Door de invoering van uitzonderingen op het samenloopverbod en de doorvoering van 

depenaliseringen, komt de Wijzigingswet 2 deels tegemoet aan het bezwaar inzake de 

regeldichtheid dat bij de kritische beoordeling van de GAS-Wet opgeworpen werd.234  

 

                                                
231 Art. 2 van de Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 23 juli 2004; Nieuw art. 
119bis § 7, lid 1 Nieuwe Gemeentewet. 
232 K.B. van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging 
van de nieuwe gemeentewet, BS 24 maart 2005.  
233 Advies Raad van State, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 2366/001 en 2367/001, 28.  
234 Supra 19, punt D.  
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Een andere positieve innovatie is het gegeven dat het slachtoffer via de bemiddeling een 

plaats in de bestuurlijke procedure verwerft.  

 

Helaas blijven heel wat andere kritieken die de GAS-Wet met zich meebracht, overeind. Zo 

zorgt de nieuwe samenloopregeling alsook het keuzerecht nog steeds voor het ontstaan van 

rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid. Bovendien blijft de nieuwe samenloopregeling 

strijdig met de beoogde werklastvermindering voor de parketten. De korte verjaringstermijn 

en de beroepsmogelijkheid voor de gemeente blijven ongewijzigd. Men gaat zelfs een stap 

achteruit gezien de Wijzigingswet 2, in tegenstelling tot hetgeen onder initiële GAS-Wet gold, 

slechts de samenloop regelt voor de strafrechtelijke gedragingen die uitdrukkelijk in de wet 

opgesomd worden.  

 

Hiermee is de kous nog niet af. De wetswijziging roept immers nieuwe moeilijkheden in het 

leven. Zo leidt de depenalisering ertoe dat minderjarigen die op het ogenblik van de feiten 

geen 16 jaar oud waren, tussen de mazen van het net glippen. Bovendien kunnen gemeenten 

ondanks de depenalisering voor strafsancties blijven opteren, wat nefast is voor de parketten.  

 

In het kader van de nieuwe samenloopregeling is er een lacune in de wetgeving omtrent het 

aanvangspunt van de termijn waarover de procureur des Konings beschikt om z’n beslissing 

mee te delen. Wél dienstig is de invoering van een maximale termijn (15 dagen) waarbinnen 

het proces-verbaal de procureur moet bereiken.  

 

Daar de bepalingen inzake de bemiddelingsprocedure aan de povere kant zijn, wordt aan de 

gemeenten veel vrijheid gelaten. Toch dienen zij zich aan te sluiten bij hetgeen wat voor 

bemiddelingsprocedures in het algemeen op onbetwistbare wijze geldt. Wat minderjarige 

overtreders betreft, zijn de inspanningen en kosten die met het verplicht te voeren 

bemiddelingsproces gepaard gaan, mogelijks disproportioneel met de maximale geldboete die 

ter zake kan opgelegd worden. Het valt de betreuren dat de voor de minderjarige burgerlijk 

aansprakelijke personen niet bij de bemiddeling betrokken worden.  

 

De uitbreiding van het aantal vaststellingsbevoegde personen lijkt eerder een overbodige 

bepaling gezien de bedoelde personen bij onmachte zijn om de identiteit van de (vermeende) 

overtreder op te vragen.  
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Samenvattend kan men stellen dat hoewel deze wetswijziging een reeks bestaande bezwaren 

uit de weg heeft geruimd, wettelijk optreden noodzakelijk is teneinde de nieuwe bezwaren die 

uit de wijzigingswet volgen, weg te werken.  

 

2.4 Programmawet van 20 juli 2005  

 

2.4.1 Repenalisering 

 

De door de wet van 17 juni 2004235 gedepenaliseerde titel X van boek II van het Strafwetboek 

werd gedeeltelijk hersteld in zijn oorspronkelijke lezing. De volgende gedragingen worden 

opnieuw geviseerd door het Strafwetboek:  

 

- art. 559, 1° S.W.: het opzettelijk vernielen of beschadigen van andermans roerende  

eigendommen;  

- art. 561, 1° S.W.: nachtgerucht of nachtrumoer;  

- art. 563, 2° S.W.:stedelijke of landelijke afsluitingen opzettelijk beschadigen; 

- art. 563, 3° S.W.: feitelijkheden of lichte gewelddaden. 

 

De herhalingsregels uit de artikelen 562, 564 en 565 van het Strafwetboek en de bepaling 

inzake verzachtende omstandigheden, vervat in art. 566 van hetzelfde wetboek, worden 

eveneens opnieuw opgenomen.236 

 

Deze repenalisering is te wijten aan de problematiek inzake de straffeloosheid ten aanzien van 

minderjarige overtreders die door de Wijzigingswet 2 in het leven geroepen werd.  

Ingeval de gemeenteraad opteert om bepaalde gedepenaliseerde feiten op administratieve 

wijze te handhaven kunnen dezelfde feiten, gelet op het samenloopverbod, onmogelijk het 

voorwerp van een strafrechtelijke sanctie uitmaken. Bovendien kan de bestuurlijke geldboete 

slechts opgelegd worden aan minderjarigen die op het ogenblik van de feiten de volle leeftijd 

van 16 jaar hebben bereikt. Samengesteld komt het erop neer dat minderjarigen, jonger dan 16 

jaar oud op het moment van de feiten, zowel aan het bestuurlijke als aan het strafrechtelijke 

                                                
235 Ter herinnering, hierna verkort: “Programmawet”.  
236 Art. 22 Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005.  
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handhavingregime ontsnappen. Om dit ongewenste neveneffect weg te werken, ging de 

wetgever over tot repenalisering.237  

Als men deze redenering doorstrekt, zou men zich kunnen afvragen waarom de 

Programmawet de Besluitwet van 29 december 1945 niet opnieuw invoert. Jongeren beneden 

de 16 jaar zouden zich immers schuldig kunnen maken aan graffiti en bij gebreke aan 

strafbaarstelling aan sanctionering ontsnappen. Dit specifieke probleem kan opgevangen 

worden op grond van andere bepalingen van het Strafwetboek, bijvoorbeeld:  

 

- beschadigen van overheidsgoederen (art. 526 S.W.); 

- levende of dode bomen afhangen of uitrukken, landelijke of stedelijke afsluitingen 

vernielen (art. 545 S.W.); 

- stedelijke of landelijke afsluitingen opzettelijk beschadigen (art. 563, 2° S.W.); 

- beschadigen van roerende privé-eigendommen (art. 559 S.W.).238  

 

Toch werd in 2007 besloten om in het Strafwetboek een art. 534bis en 534ter op te nemen die 

respectievelijk het spuiten van graffiti zonder toestemming en het opzettelijk beschadigen van 

andermans onroerend goed sanctioneert met een politiestraf.239  

 

 

 

 
 

                                                
237 Ministeriële Omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging 
van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, 
BS 24 november 2005; DE ROY, C., “Bestrijding van overlast blijkt een lastige juridische klus: over de wijziging 
van de gemeentelijke administratieve sancties” R.W. 2005, 443; DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke 
bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 
485; PONSAERS, P., en VERHAGE, A., “Empirische studies naar de verzadiging van het Openbaar ministerie”, in 
T. BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. 
TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, 
Kluwer, 2004, 62-63; VENY, L. en DE VOS, N., “Een inleidend overzicht inzake gewapend bestuur”, in VENY, L. 
en DE VOS, N. (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 30.  
238 DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van 
jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 485; VANDER BEKEN, T., “Minderjarigen en gemeentelijke 
administratieve sancties”, in L. VENY en N. DE VOS (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, 
Vanden Broele, 2005, 142; VENY, L. en DE VOS, N., “Een inleidend overzicht inzake gewapend bestuur”, in 
VENY, L. en DE VOS, N. (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 34. 
239 Art. 3 Wet van 25 januari 2007 tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen 
en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 20 februari 2007.  
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2.4.2 Uitbreiding van de uitzondering op het samenloopverbod 

 

Ingevolge de oude regeling kon de gemeenteraad in zijn reglementen en verordeningen 

voorzien in een administratieve geldboete voor de strafbare feiten uit de artikelen 327 tot 330, 

398, 448, 461, 463, 526, 537 en 545. De reeds genoemde gerepenaliseerde feiten worden door 

de programmawet van 20 juli 2005 aan deze lijst toegevoegd. Concreet wil dit zeggen dat de 

waslijst met artikelen waarvoor het  samenloopverbod niet geldt, wordt uitgebreid met de  

feiten uit art. 559, 1°; art. 561,1° en art. 563 2° en 3° van het Strafwetboek, zodat de 

gemeenteraad met betrekking tot deze strafbare feiten ook kan voorzien in een bestuurlijke 

geldboete.240 In 2007 werden hier tevens de artikelen 534bis en 534ter van het Strafwetboek 

bijgevoegd.241 

 

Deze uitbreiding is voor de hand liggend. Eerder werd aangegeven dat de gedragingen uit de 

artikelen 559, 1°; 561,1° en 563 2° en 3° van het Strafwetboek heringevoerd werden omwille 

van het probleem van straffeloosheid ten aanzien van minderjarigen jonger dan 16 jaar op het 

ogenblik van de feiten.242 Een zuivere depenalisatie staat dan terug in contrast met hetgeen 

geconcludeerd werd bij de analyse van de GAS-Wet van 13 mei 1999. Daarbij werd gesteld 

dat eerst enkele stokken uit het wiel gehaald dienden te worden opdat de gemeenten het 

administratief handhavingsysteem ten volle zouden kunnen benutten. Als grootste hinderpaal 

werd het samenloopverbod aangehaald, hetwelke de gemeente belet om enerzijds gelijktijdig 

in penale en administratieve sancties te voorzien en hetwelke de gemeente anderzijds 

verhindert om administratiefrechtelijk op te treden indien dezelfde inbreuken reeds door een 

hogere overheid gesanctioneerd worden. Bijgevolg zou de gemeente, gelet op de 

regeldichtheid die ons land kent, in praktijk bij onmachte blijven om administratiefrechtelijk 

op te treden. 

 

Gezien zowel de zuivere bestuursrechtelijke afhandeling als de zuiver strafrechtelijke 

beteugeling voor problemen zorgt, heeft de wetgever een brug geslagen tussen beide regimes 

door de invoering van de “gemengde inbreuken”.  

 

                                                
240 Art. 21 Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 2, lid 3 
Nieuwe Gemeentewet.  
241 Art. 5, 1° Wet van 25 januari 2007 tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende 
eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 20 februari 2007. 
242 Supra 75, nr. 2.4.1; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 137.  
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Onder “gemengde overtredingen” dient men de strafrechtelijke feiten (o.a. de artikelen 559, 

1°; art. 561,1° en art. 563 2° en 3° van het Strafwetboek) uit nieuw art. 119bis § 2, lid 3 van 

de Nieuwe Gemeentewet te verstaan waarvoor de wetgever uitdrukkelijk bepaalt dat ze 

eveneens met een bestuurlijke geldboete gesanctioneerd kunnen worden.  

 

2.4.3 Wijziging van de samenloopregeling 

 

Hoewel de oude samenloopregeling blijft gelden,  worden de gerepenaliseerde feiten; zijnde 

deze omschreven in de artikelen art. 559, 1°; art. 561,1° en art. 563 2° en 3° van het 

Strafwetboek, eraan toegevoegd. Het nieuwe art. 119bis § 8 van de Nieuwe Gemeentewet 

luidt als volgt:  

 

“Indien de inbreuk bestraft kan worden met een administratieve sanctie, bedoeld in § 

2, tweede lid, 1°, of met een straf bepaald door de artikelen 327 tot 330, 398, 448, 461 

en 463 van het Strafwetboek, kan de ambtenaar enkel een administratieve geldboete 

opleggen indien de procureur des Konings binnen een termijn van twee maanden heeft 

laten weten dat dit volgens hem aangewezen is en dat hijzelf geen gevolg aan de feiten 

zal geven.  

Indien de inbreuk bestraft kan worden met een administratieve sanctie bedoeld in § 2, 

tweede lid, 1°, of met een straf bepaald door de artikelen 526, 537, 545, 559, 1°,561, 

1° en 563, 2° en 3° van het Strafwetboek, beschikt de procureur des Konings over een 

termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de dag van de ontvangst van het 

origineel van het proces-verbaal, om de ambtenaar in te lichten dat een 

opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek werd opgestart, vervolging werd 

ingesteld, dan wel dat hij oordeelt het dossier te moeten seponeren bij gebrek aan 

toereikende bezwaren. Deze mededeling doet de mogelijkheid vervallen voor de 

ambtenaar om een administratieve geldboete op te leggen. Voor het verstrijken van 

deze termijn kan de ambtenaar geen administratieve geldboete opleggen. Na het 

verstrijken ervan kunnen de feiten enkel nog administratiefrechtelijk worden bestraft. 

De ambtenaar kan evenwel een administratieve geldboete opleggen vooraleer deze 

termijn is verstreken indien de procureur des Konings heeft laten weten dat, zonder 
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het materiëel element van de overtreding in twijfel te trekken, hij geen  gevolg aan de 

feiten zal geven.”243 

 

Let wél, aan het tweede lid van het hierboven weergegeven artikel werden in 2007 de 

artikelen 543bis en 543ter toegevoegd.244  

 

De termijn uit artikel 119bis § 8, lid twee van de Nieuwe Gemeentewet werd in 

overeenstemming gebracht met deze uit het eerste lid.245 Opdat de aangewezen ambtenaar 

kennis zou kunnen nemen van de datum waarop de procureur des Konings het origineel 

proces-verbaal heeft ontvangen, is voortaan vereist dat de politieambtenaar of hulpagent op 

het proces-verbaal uitdrukkelijk de datum vermeldt waarop het aan de procureur werd 

toegestuurd of ter hand werd gesteld.246 Het parket wordt geacht om het proces-verbaal twee 

dagen na de datum van verzending zoals vermeld in het proces-verbaal, ontvangen te 

hebben.247  

 

Er werd niet onopgemerkt voorbijgegaan aan het feit dat de door de GAS-Wet ingevoerde 

samenloopprocedure inzake verschillende kwalificaties van éénzelfde feit, niet overgenomen 

werd door Wijzigingswet 2. Om dit bezwaar weg te werken, bepaalt de Programmawet:  

 

“indien buiten de gevallen van samenloop vermeld in § 7, een feit zowel een 

strafrechtelijke als administratiefrechtelijke inbreuk vormt, dient te worden gehandeld 

volgens de procedures die gelden voor inbreuken bedoeld in de artikelen van boek II, 

titel X van het Strafwetboek en de artikelen 526, 537 en 545 van het Strafwetboek”.  

 

Later werden de artikelen 534bis en 534ter aan deze lijst toegevoegd.248 

                                                
243 Art. 21 Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 8 Nieuwe 
Gemeentewet.  
244 Art. 5, 3°  Wet van 25 januari 2007 tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende 
eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 20 februari 2007. 
245 Art. 21, 5°, lid 2 Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 8 
Nieuwe Gemeentewet.  
246 Art. 21, 4°  Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 8 
Nieuwe Gemeentewet. 
247Ontwerp tot wet houdende diverse bepalingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 1845/001; BRUGGEMAN, W., 
“Gemeentelijke administratieve sancties”, in P. LAMBERT et al., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, 
strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., z.p; DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving 
via administratieve sancties en minderjarigen: het vervolgverhaal”, T.J.K. 2006, 48; DE VOS, N. en VENY, L., 
“Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van jongeren bij openbare 
overlast”, R.W. 2005, 492.  
248 Art. 5, 4° Wet van 25 januari 2007 tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende 
eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 20 februari 2007. 
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Het gaat om situaties waarbij eenzelfde feit naar aanleiding van verschillende kwalificaties 

zowel op grond van een gemeentereglement dat voorziet in een bestuurlijke sanctie, als op 

grond van de (bijzondere) strafwet gesanctioneerd kan worden.249 De procureur des Konings 

beschikt over een periode van twee maanden vanaf de dag van ontvangst van het proces-

verbaal om de ambtenaar in kennis te stellen of er al dan niet strafrechtelijk zal opgetreden 

worden. Ingeval de procureur nalaat om binnen de twee maanden te handelen, kunnen de 

feiten enkel nog het voorwerp van een bestuurlijke sanctie uitmaken.250  

 

Ook hier kunnen dezelfde bedenkingen gemaakt worden als deze onder punt 2.3.2.251 

 

2.4.4 Aanpassingen met betrekking tot minderjarigen 

 

Voortaan dient wat de vaststelling van louter bestuursrechtelijk sanctioneerbare gedragingen 

betreft, een afschrift van de vaststelling worden overgemaakt aan de bevoegde procureur des 

Konings. Het origineel proces-verbaal blijft nog steeds aan de bevoegde ambtenaar 

toekomen.252 Deze regel werd ingevoerd vanuit de bekommernis over de informatietoestroom 

bij het parket inzake problematische opvoedingssituaties. Gezien de jeugdparketten 

maatregelen kunnen treffen jegens minderjarigen die zich in een problematische 

opvoedingssituaties bevinden en daar het veelvuldig plegen van administratiefrechtelijke 

inbreuken op een dergelijke probleemsituatie kan duiden, is het noodzakelijk dat de procureur 

des Konings een afschrift ontvangt wanneer een administratieve geldboete lastens een 

minderjarige opgelegd wordt. Let wel, inzake overtredingen met betrekking tot minderjarigen 

is de territoriaal bevoegde procureur deze van de verblijfplaats van de ouders, voogd of 

personen die het hoederecht over de minderjarige uitoefenen. Bijgevolg zullen de vaststellers 

aandachtig moeten zijn gezien ze de afschriften in voorkomend geval niet moeten overzenden 

naar “hun” parket. Ook voor de parketten wordt het een complexe aangelegenheid gezien ze 

te maken krijgen met reglementen en verordeningen inzake administratieve sancties vanwege 

diverse gemeenten. 

                                                
249 Art. 21, 6° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 8bis 
Nieuwe Gemeentewet.  
250 Ministeriële Omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging 
van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, 
BS 24 november 2005. 
251 Supra 47, nr. 2.3.2.  
252 Art. 21 § 7, 4° lid 4 Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 
7, 3° Nieuwe Gemeentewet. 
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Ten aanzien van de gemengde inbreuken geldt dezelfde regeling als deze voor 

meerderjarigen, zijnde dat het origineel proces-verbaal overgemaakt wordt aan de procureur 

des Konings. Een afschrift komt aan de bevoegde ambtenaar toe.253   

De vader en de moeder, de voogden of de personen die het gezag over de minderjarige 

uitoefenen worden meer betrokken bij de procedure. Ingeval de ambtenaar van oordeel is dat 

er redenen zijn om een administratieve geldboete op te leggen en aldus de administratieve 

procedure aan te vatten, dient hij de door de wet bepaalde zaken door middel van een 

aangetekende brief ter kennis van de overtreder te brengen.254 Voortaan zal dit aangetekend 

schrijven ook toekomen aan de vader, moeder, de voogden of de personen die het gezag over 

de minderjarige uitoefenen.255 Ook de beslissing waarbij de bestuurlijke sanctie wordt 

opgelegd, zal aan hen – evenals aan de minderjarige overtreder – meegedeeld worden.256 De 

vader, moeder, voogden of personen die het gezag over de minderjarige uitoefenen kunnen de 

beroepsprocedure bij de jeugdrechtbank inleiden.257 De inmenging van de genoemde 

personen is te wijten aan het feit dat zij burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de betaling 

van de opgelegde bestuurlijke geldboete.258  

 

Met deze wijziging werd tegemoetgekomen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 

januari 2006 waarin het Hof oordeelt dat ingeval de personen die de minderjarige onder hun 

bewaring hebben niet betrokken worden in de procedure inzake het opleggen van een 

administratieve geldboete lastens de minderjarige, een onverantwoord verschil in behandeling 

in het leven wordt geroepen daar een dergelijke betrokkenheid voorzien is in art. 46 van de 

Jeugdbeschermingswet. Voorts stelt het Hof dat het verschil in behandeling des te minder kan 

worden verantwoord daar de wetgeving inzake de gemeentelijke administratieve sancties 

lastens minderjarigen uitdrukkelijk bepaalt dat de bedoelde personen, dewelke over het 

                                                
253 DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen: het vervolgverhaal”, 
T.J.K. 2006, 48; VANDER BEKEN, T., “Minderjarigen en gemeentelijke administratieve sancties”, in L. VENY en 
N. DE VOS (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 146; DE VOS, N. en 
VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van jongeren bij 
openbare overlast”, R.W. 2005, 487. 
254 Art. 3 Wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, BS 10 juni 1999; 
Art. 119bis § 9, lid 1 Nieuwe Gemeentewet.  
255 Art. 21, 7° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 9bis, lid 
5 Nieuwe Gemeentewet. 
256 Art. 21, 8° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 10, lid 2 
Nieuwe Gemeentewet. 
257 Art. 21, 9° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 12, lid 2 
Nieuwe Gemeentewet. 
258 Art. 21, 6° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 10, lid 3 
Nieuwe Gemeentewet. 



 82 

wettelijk genot van de goederen van de minderjarigen beschikken, veroordeeld kunnen 

worden tot de betaling van de bestuurlijke boetes.259  

Ingevolge nieuw art. 119bis § 12, lid 2 van de Nieuwe Gemeentewet blijft de jeugdrechtbank 

bevoegd indien de overtreder op het ogenblik van het plegen van de feiten minderjarig was, 

ook al heeft deze inmiddels de leeftijd van 18 jaar bereikt.260  

 

Er staat geen beroep open tegen de beslissing van de jeugdrechtbank, behoudens ingeval de 

opgelegde administratieve geldboete vervangen wordt door een beschermingsmaatregel.261 

Hiermee werd tegemoet gekomen aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof dd. 18 

januari 2006.262 In dat geval is art. 60 van de Jeugdbeschermingswet van toepassing krachtens 

dewelke de beschermingsmaatregel ten alle tijden ingetrokken of gewijzigd kan worden.263 

 

2.4.5 Andere aanpassingen 

 

A. Procedurele aanpassingen 

 

Voor de vaststelling van de gemengde inbreuken werd oorspronkelijk een termijn van vijftien 

dagen voorzien waarbinnen het origineel van de vaststelling diende overgemaakt te worden 

aan procureur des Konings. Voortaan wordt de termijn vastgelegd op één maand.264 Deze 

verlening dient ervoor te zorgen dat de overgemaakte dossiers volledig zijn, zodat geen 

bijkomende informatie meer moet ingewonnen worden. Ingevolge de Omzendbrief OOP 

30ter van 10 november 2005 gaat de termijn van start de dag na die van het opstellen van de 

akte waarbij de inbreuk werd vastgesteld en is de vervaldag in de termijn begrepen. De 

termijn wordt berekend van de zoveelste tot de dag voor de zoveelste.265  

 

                                                
259 GwH 18 januari 2006, nr. 6/2006. 
260 Art. 21, 9° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 12, lid 2 
Nieuwe Gemeentewet. 
261 Art. 21, 11° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 12, lid 6 
Nieuwe Gemeentewet. 
262 Supra 42, nr.2.2.2.  
263 Art. 21, 10° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 12, lid 5 
Nieuwe Gemeentewet. 
264 Art. 21, 4° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 7, 1°, lid 
1 Nieuwe Gemeentewet.  
265 Ministeriële Omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging 
van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, 
BS 24 november 2005. 
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Voortaan geldt voor de inbreuken die louter administratiefrechtelijk gesanctioneerd kunnen 

worden ook een vervaltermijn. Het origineel van de vaststelling dient binnen de maand na de 

vaststelling aan de ambtenaar toegestuurd te worden.266  

 

Wat zowel de gemengde als de niet-gemengde inbreuken betreft is het noodzakelijk de 

aandacht te vestigen op het feit dat een overschrijding van de termijn van één maand tot 

gevolg heeft dat geen enkele administratieve sanctie meer opgelegd kan worden.267 Teneinde 

de aanvangsdatum van de termijn van één maand te bepalen, heeft de wetgever beslist dat het 

proces-verbaal uitdrukkelijk de datum vermeldt waarop het werd overgemaakt.268 

 

Let wel, de vervaltermijn geldt enkel voor het proces-verbaal dat de oorspronkelijke 

vaststellingen bevat. Navolgende processen-verbaal die bijkomende inlichtingen bevatten, 

worden niet geviseerd en kunnen bijgevolg nog na het verstrijken van de termijn van één 

maand overgemaakt worden.269 

 

Indien lastens een minderjarige een vaststelling wordt gedaan voor inbreuken die enkel 

administratiefrechtelijk gehandhaafd kunnen worden, moet een afschrift van de vaststelling 

aan de procureur des Konings overgemaakt worden.270 De achterliggende reden is dat, hoewel 

de minderjarige in dit kader geen misdrijf pleegt, het parket geïnformeerd dient te worden 

daar het herhaaldelijk plegen van bestuursrechtelijke inbreuken kan wijzen op een 

problematische opvoedingssituatie.271  

 

 

 

 

                                                
266 Art. 21, 4° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 7, 2° 
Nieuwe Gemeentewet. 
267 Art. 21, 4° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 7, 1°-2° 
Nieuwe Gemeentewet. 
268 Art. 21, 4° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 7, 1°, lid 
2 Nieuwe Gemeentewet. 
269 Art. 21, 4° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 7, 1°, lid 
1 Nieuwe Gemeentewet. 
270 Art. 21, 4° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 7, 3° 
Nieuwe Gemeentewet. 
271 Ministeriële Omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging 
van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, 
BS 24 november 2005. 
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B. De verjaringstermijn 

 

Bij de analyse van de initiële GAS-Wet werd gepleit voor de invoering van een langere 

verjaringstermijn. Deze  problematiek inzake de verjaringstermijn272 wordt opgevangen, niet 

door het verlengen van de verjaringstermijn, wél door de aanvangsdatum ervan te wijzigen. 

Voortaan gaat de verjaringstermijn van start vanaf de dag van ontvangst van het afschrift van 

het proces-verbaal of van de ontvangst van de vaststellingen.273 Niet enkel het nemen van de 

beslissing maar ook de kennisgave ervan dient plaats te vinden binnen de termijn van 6 

maanden. Een beslissing die genomen wordt nadat de termijn van 6 maanden verstreken is, is 

nietig.274  

 

C. De beroepsmogelijkheid voor de gemeente 

 

Van nu af aan kan de gemeente slechts beroep aantekenen tegen een beslissing tot het niet-

opleggen van een bestuurlijke geldboete indien deze door de aangewezen provincieambtenaar 

gewezen is.275 Deze innovatie is logisch gezien de gemeente bezwaarlijk beroep kan 

aantekenen tegen beslissingen, genomen door diens organen.276  

 

D. Afschriften 

 

Elke belanghebbende die voorafgaandelijk een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot de 

vaststellende ambtenaar richt, kan een afschrift van de vaststelling bekomen.277  

De Omzendbrief 30ter van 10 november 2005 heeft het bij wijze van voorbeeld over het 

slachtoffer dat schade heeft geleden door het gedrag van de overtreder.278  

                                                
272 Supra 38, punt J.   
273 Art. 21, 8° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 8, lid 4 
Nieuwe Gemeentewet. 
274 Pol. Brugge 6 mei 2010, T.G.R. 2010, 230. 
275 Art. 21, 9° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 12, lid 1 
Nieuwe Gemeentewet. 
276 DE VOS, N. en VENY, L., “Gemeentelijke bestuurlijke sancties...Een nieuwe mogelijkheid tot bestraffing van 
jongeren bij openbare overlast”, R.W. 2005, 493; VENY, L., DE GEYTER, L. en VANDENDRIESSCHE, F., “De 
invoering van gemeentelijke administratieve sancties...of naar publieke rechtshandhaving op lokaal vlak in 
België?” A.J.T. 1999, 166; VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke 
procedures van sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, 
Brugge, Vanden Broele, 2005, 111.  
277 Art. 21, 8° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 10, lid 5 
Nieuwe Gemeentewet. 
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E. Vaststellingsbevoegdheid in meergemeentezones 

 

De programmawet van 26 juli 2005 voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de 

gemeenten die deel uitmaken van een meergemeentepolitiezone om, op grond van een 

voorafgaandelijke overeenkomst tussen de betrokken gemeenten, de vaststellende ambtenaar 

de bevoegdheid te verlenen vaststellingen te verrichten op het grondgebied van alle 

gemeenten die onder de meergemeentezone vallen.279 De Omzendbrief OOP 30ter van 10 

november 2005 verduidelijkt dat op deze wijze specialisatie mogelijk wordt gemaakt. Bij 

wijze van voorbeeld kunnen er milieuambtenaren aangesteld worden die ten dienste van de 

volledige zone optreden.280  

 

2.4.6 Inwerkingtreding 

 

Gezien de wetgeving geen bijzondere bepaling inzake de inwerkingtreding voorziet, treedt de 

wet in werking tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad; zijnde op 8 

augustus 2005.  

 

2.4.7 Besluit  

 

De repenalisering leidt ertoe dat minderjarigen die nog geen 16 jaar oud zijn, niet langer van 

elke vorm van bestraffing uitgesloten worden. Om te beletten dat niet terug tegen het 

samenloopverbod gestuit wordt, werden de gerepenaliseerde gedragingen als “gemengde” 

inbreuken ingevoerd.  

 

Wat de samenloopregeling betreft worden terug dezelfde bezwaren naar voor geschoven, 

zijnde dat er mogelijks afbreuk gedaan wordt aan de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 

Bovendien is zij strijdig met de beoogde werklastvermindering voor de parketten.  

                                                                                                                                                   
278 Ministeriële Omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging 
van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, 
BS 24 november 2005. 
279 Art. 21, 3° Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, BS 29 juli 2005; Nieuw art. 119bis § 6, lid 2, 
1° Nieuwe Gemeentewet.  
280 Ministeriële Omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging 
van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, 
BS 24 november 2005.  
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Heel wat problemen worden door de Programmawet verholpen; de procureur des Konings 

krijgt voortaan kennis van administratieve sancties opgelegd aan minderjarigen die minstens 

16 jaar oud zijn, er wordt een beroepsmogelijkheid ingevoerd tegen een vonnis dat de 

opgelegde geldboete vervangt door een maatregel zoals bedoeld in art. 37 van de 

Jeugdbeschermingswet, inzake minderjarigen worden de burgerrechtelijk aansprakelijke 

personen meer bij de procedure betrokken, de termijn voor overmaking van het proces-

verbaal aan de procureurs des Konings wordt verlengd en deze geldt voortaan ook voor het 

overmaken van vaststellingen aan de sanctionerende ambtenaar, het aanvangspunt inzake de 

verjaring alsook de regeling inzake de beroepsmogelijkheid voor gemeenten worden 

gewijzigd, belanghebbenden kunnen afschriften bekomen, samenwerking van 

vaststellingsbevoegde personen in meergemeentezones krijgt een wettelijke grondslag en 

bovendien wordt ook nog een samenloopregeling ingevoerd voor feiten die naar aanleiding 

van verschillende kwalificaties zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk sanctioneerbaar 

zijn.  

 

2.5 Beoordeling wettelijk kader  

 

Samenvattend kan men stellen dat de opeenvolgende wetswijzigingen gevoelige 

verbeteringen aangebracht hebben.  

 

Toch blijven er nog heel wat moeilijkheden overeind. Zo werd niet ingegaan op de gewenste 

wijzigingen inzake de territoriale bevoegdheid van de jeugdrechtbank en de noodzakelijkheid 

om vaststellingsbevoegde personen – andere dan politieambtenaren en hulpagenten – de 

bevoegdheid te verlenen om identiteitsgegevens van de (vermeende) overtreder op te vragen.  

 

De verplicht te voeren bemiddelingsprocedure in het kader van administratieve sanctionering 

lastens minderjarigen kan ertoe leiden dat gemeentebesturen afzien van het opleggen van 

bestuurlijke sancties lastens de bedoelde minderjarigen gezien de kosten en inspanningen die 

met de procedure gepaard gaan in voorkomend geval niet proportioneel zijn aan het bedrag 

van de geldboete (maximaal 125 euro) die ertegenover staat. Het nut van deze procedure – 

zijnde het slachtoffer een plaats geven en diens schade te vergoeden of herstellen – staat 

buiten kijf.  

 



 87 

Eerder hebben we gesteld dat depenalisering zich opdringt teneinde de gemeenten de 

mogelijkheid te geven het administratief handhavingsysteem daadwerkelijk te benutten. 

Gezien depenalisering met zich meebrengt dat minderjarigen jonger dan 16 jaar aan elke vorm 

van bestraffing ontsnappen, is het aangewezen om de denkpiste “depenalisering” te verlaten 

ten voordele van de zogenaamde “gemengde” inbreuken die een uitzondering op het 

samenloopverbod uitmaken.281  

Wat deze gemengde inbreuken betreft, geldt de samenloopregeling die de gekende problemen 

van rechtsonzekerheid, rechtsongelijkheid en werklastvermeerdering voor de parketten met 

zich meebrengt. Ook de keuzevrijheid waarover de gemeenten beschikken om hetzij 

bestuursrechtelijk, hetzij strafrechtelijk te beteugelen, kan deze gevolgen teweeg brengen.  

 

Teneinde deze problemen op te vangen, is overleg tussen bestuurlijke en vervolgende 

autoriteiten nodig. Zo dienen, tegen de achtergrond van het ruimere strafrechtelijk beleid, 

afspraken gemaakt te worden omtrent het type van overtredingen die bestuursrechtelijk 

afgehandeld zullen worden en deze die een strafrechtelijk staartje zullen krijgen. Via deze 

afspraken kan ervoor gezorgd worden dat, ondanks het bestaan van de samenloopregeling, de 

beoogde werklastvermindering ten voordele van de parketten alsnog gerealiseerd wordt.  

 

Voor de inbreuken die louter bestuursrechtelijk sanctioneerbaar blijven (vb. overlast die geen 

overtredingen in strafrechtelijke zin uitmaken) kan men zich afvragen waarom men inzake 

bestuurlijke sanctionering lastens minderjarigen, naar analogie met de Voetbalwet282, de 

minimumleeftijd om administratiefrechtelijk bestraft te kunnen worden niet naar beneden 

haalt tot 14 jaar.  

 

 

 

 

 
 

                                                
281 Supra 50, nr. 2.3.3. 
282Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, BS 3 februari 1999.  
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Hoofdstuk 3. Toelaatbaarheid van de administratieve 

sancties 

  

3.1 Europees Hof voor de Rechten van de Mens283 

 

Behoudens voor wat vrijheidsstraffen betreft, is het toevertrouwen van de vervolging en 

bestraffing aan een administratieve overheid niet strijdig met art. 6 EVRM284 op voorwaarde 

dat de overtreder de tegen hem genomen administratieve beslissing kan aanvechten bij een 

rechtscollege dat aan de waarborgen van art. 6 EVRM voldoet en dat over volle rechtsmacht 

beschikt.285   

 

3.2 België 

 

3.2.1 Grondwet 

 

Er lijken prima facie geen grondwettelijke bezwaren voorhanden te zijn tegen bestuurlijke 

handhavingsystemen, met dien verstande dat de vrijheidsberoving niet onder de 

administratieve sancties begrepen kan zijn gezien daartoe steeds een voorafgaandelijk 

rechtelijk bevel nodig is.286  

 

Toch dient men alert te zijn voor wat het beginsel van de scheiding der machten betreft. Zo 

komt de opsporings- en vervolgingsbevoegdheid in wezen toe aan het openbaar ministerie en 

het beslechten van geschillen (o.a. het opleggen van een sanctie) aan de hoven en 

rechtbanken. De uitvoerende macht beschikt bijna uitsluitend over toegewezen bevoegdheden. 

Dat de repressieve rechtshandhaving in weze een rechterlijke taak is, impliceert niet dat het 

daarom ook een exclusieve rechterlijke taak zou zijn. Bijgevolg is het perfect mogelijk een 

overheidsbestuur de bevoegdheid te verlenen om repressief te handhaven, op voorwaarde dat 

                                                
283 Hierna verkort: “EHRM”. 
284 Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, BS 19 
augustus 1955 (Hierna verkorst: “EVRM”).   
285 EHRM,  21 februari 1984, Öztürk v. Germany, no 8544/79; ALEN, A., “Naar een betere rechtsbescherming 
inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging van het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 
1999”, R.W. 1999, 630. 
286 Art. 12, lid 3 G.W.; PUT, J., “Rechtshandhaving door administratieve sancties in het recht”, R.W. 2001, 1197. 
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rechterlijk oordeel steeds mogelijk blijft. Dit laatste komt erop neer een beroepsprocedure bij 

een rechtscollege te voorzien.287  

 

3.2.2 Rechtspraak en rechtsleer 

 

De Belgische rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof sluiten zich aan 

bij de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgens dewelke het 

toevertrouwen van de vervolging en bestraffing aan een administratieve overheid niet strijdig 

met art. 6 EVRM op voorwaarde dat de overtreder de tegen hem genomen administratieve 

beslissing kan aanvechten bij een rechtscollege dat aan de waarborgen van art. 6 EVRM 

voldoet en dat over volle rechtsmacht beschikt.288 Bovendien is deze stelling ook in de 

rechtsleer terug te vinden.289 

 

3.3 Toetsingsrecht van de rechter 

 

3.3.1 De notie “volle rechtsmacht” 

 
Eerder werd erop gewezen dat administratieve sancties toelaatbaar zijn op voorwaarde van het 

bestaan van een beroepsmogelijkheid bij een rechtscollege die aan de waarborgen van art. 6 

EVRM voldoet alsook die over volle rechtsmacht beschikt. In wat hierna volgt zullen wij de 

jurisprudentiële uitlegging van het begrip “volle rechtsmacht” uit de doeken doen.290  

                                                
287 Art. 105, 144-145, 151 § 1 G.W.; PUT, J., “Rechtshandhaving door administratieve sancties in het recht”, 
R.W. 2001, 1197198.   
288 GwH 18 november 1992, nr. 72/92; GwH 6 november 2002, nr. 157/2002; GwH 27 februari 1999, nr. 22/99; 
Cass. 5 februari 1999, C970441N. 
289 DE GEYTER, L.,“Een mensenrechtelijke benadering van het fenomeen van de bestuurlijke sancties. Een 
analyse van de rechtspraak van het Arbitragehof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, in M. 
SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter 
bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 107-108; DE HERT., P. 
“Democratie en rechtsbescherming bij zeer lichte administratieve sancties”, Panopticon 2008, 5; DE ROY, C., 
“Bestrijding van overlast blijkt een lastige juridische klus: over de wijziging van de gemeentelijke 
administratieve sancties” R.W. 2005, 446; VANDER Beken, T., “Administratieve afhandeling. Anders en beter?”, 
in T. BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. 
TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, 
Kluwer, 2004, 125; LAVRYSEN. L., “De rechtspraak van het grondwettelijk hof ten aanzien van de gemeentelijke 
administratieve sancties”, in M. BOES et al., Liber Amicorum Robert Andersen, Bruylant, Brussel, 2009, 333; 
VENY, L. en DE VOS, N., “De gemeentelijke bestuurlijke sancties en de bestuurlijke procedures van 
sanctieoplegging”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden 
Broele, 2005, 107. 
290 Supra 88, nr. 3.1. 
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Volgens het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof houdt het toetsingsrecht in dat de 

rechter over de mogelijkheid moet beschikken om na te gaan of aan de wettelijke vereisten 

van de straf voldaan is. Hiertoe moet hij zowel in rechte als in feite kunnen oordelen. De 

feiten dienen effectief gepleegd te zijn en de sanctie moet overeenstemmen met de wettelijke 

voorschriften, de algemene rechtsbeginselen en de zorgvuldigheidsplicht van het bestuur.291 

Het Hof van Cassatie voegt hier nog aan toe dat het toetsingsrecht niet zover strekt dat de 

rechter omwille van opportuniteits- of billijkheidsredenen de overtreder van diens opgelegde 

sanctie zou kunnen ontslaan.292 In enkele arresten wordt uitdrukkelijk geëxpliciteerd dat de 

rechter moet kunnen toetsen of de straf evenredig is met de inbreuk.293 Het Hof van Cassatie 

verduidelijkt nog verder door te stellen dat de rechter daarbij rekening mag houden met de 

zwaarte van de inbreuk, de hoogte van de reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in 

analoge zaken werd geoordeeld.294 De doctrine sluit zich hierbij aan.295   

 

De Belgische invulling van de notie “volle rechtsmacht” lijkt bijgevolg te voldoen aan de 

omschrijving die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan het begrip heeft 

toegekend.296  

 

 

 

 
 
 

                                                
291 GwH 27 februari 1999, nr. 22/99; Cass. 5 februari 1999, C970441N; Cass. 15 oktober 2010, nr. 
F.09.0081.N/1; Cass. 11 maart 2011, nr. C.09.0096.N/1; Cass. 11 maart 2011, nr. F.10.0069.N/1; Cass. 11 maart 
2011, nr. F.100020.N/3. 
292 Cass. 5 februari 1999, C970441N; Cass. 11 maart 2011, nr. C.09.0096.N/1; Cass. 11 maart 2011, nr. 
F.10.0069.N/1; Cass. 11 maart 2011, nr. F.100020.N3. 
293 GwH 27 februari 1999, nr. 22/99; Cass. 15 oktober 2010, nr. F.09.0081.N/1; Cass. 11 maart 2011, nr. 
C.09.0096.N/1; Cass. 11 maart 2011, nr. F.10.0069.N/1; Cass. 11 maart 2011, nr. F.100020.N/3.  
294 Cass. 11 maart 2011, nr. C.09.0096.N/1; Cass. 11 maart 2011, nr. F.10.0069.N/1; Cass. 11 maart 2011, nr. 
F.100020.N/3. 
295 BOES, M., “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T. Gem. 2000, 133; PUT, J., 
“Rechtshandhaving door administratieve sancties in het recht”, R.W. 2001, 1203. 
296 VAN VYVE “Het Mensenrechtenhof precisieert rechtsbescherming inzake administratieve geldboeten”, 
Juristenkrant 2004, 16; DE GEYTER, L.,“Een mensenrechtelijke benadering van het fenomeen van de 
bestuurlijke sancties. Een analyse van de rechtspraak van het Arbitragehof en het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens”, in M. SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke 
administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005,  
110. 
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3.3.2 Substitutierecht?  

 

Helaas geeft de rechtspraak geen antwoord op de vraag of de rechter die de opgelegde 

bestuurlijke geldboete onevenredig met de sanctie acht, een aangepaste verlaagde geldboete in 

de plaats van het bestuur kan opleggen. Of dient de rechter zich ertoe te beperken de 

onevenredige geldboete niet toe te passen en het aan het overheidsbestuur over te laten om 

een lichtere sanctie op te leggen?  

 

De stelling dat de rechter de sanctie zélf kan verminderen, verdient de voorkeur gezien in het 

andere geval de procedure langer zal duren. Ingevolge de rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof297  mag niets wat onder de beoordeling van de administratieve sanctie valt, aan de 

controle van de rechter ontsnappen.298 Wat de gemeentelijke bestuurlijke geldboete betreft, 

wordt deze stelling ook onderschreven door art. 119bis § 12, lid 4 van de Nieuwe 

Gemeentewet. Voor het beroep tegen de sluitings-, schorsings-, of intrekkingsbeslissing 

liggen de zaken iets moeilijker. De Raad van State is immers slechts bevoegd om tot 

nietigverklaring over te gaan op grond van een overtreding van een substantiële of een op 

straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, machtsoverschrijding of -afwending.  

 

Toch vormt het geen enkel probleem dat de Raad zelf de sanctiemaat niet mag moduleren. 

Gelet op het gezag van gewijsde dat vasthangt aan beslissingen van de Raad van State, dient 

de sanctionerende ambtenaar aan wie de zaak na het verbreken van de beslissing opnieuw 

wordt overgemaakt, rekening te houden met de verbrekingsmotieven (o.a. in voorkomend 

geval de disproportionaliteit tussen overtreding en sanctie) vervat in het arrest van de Raad 

van State.299  

 

 

 

 

                                                
297 Overweging B.4.4. GwH 18 november 1992, nr. 72/92.  
298 ALEN, A., “Naar een betere rechtsbescherming inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging van 
het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999”, R.W. 1999, 634.  
299 PUT, J., “Rechtshandhaving door administratieve sancties in het recht”, R.W. 2001, 1205; PUT, J., 
“Administratieve geldboeten, verzachtende omstandigheden en volle rechtsmacht: contradicties in de rechtspraak 
van het Arbitragehof, T.B.P. 2002, 682.  
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Hoofdstuk 4. Aard van de GAS 

 

Om uit te maken of een sanctie al dan niet strafrechtelijk van aard is, heeft het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens enkele criteria ontwikkeld. Vooraleerst is de juridische 

kwalificatie in het intern recht van belang wanneer het nationaal recht de inbreuk zelf als 

strafrechtelijk kwalificeert.  Ingeval het intern recht een andere kwalificatie aan het feit 

geeft300, gaat het Europees Hof over naar een toetsing aan de hand van het tweede en het 

derde criterium.  

 

Het tweede criterium betrekt de aard van de overtreding in de overweging. Het dient om een 

rechtsregel te gaan die de burgers in het algemeen, niet slechts een bepaalde groep met een 

bijzonder statuut, treft. Daarnaast dient de sanctie van repressieve aard te zijn (d.w.z. dat ze 

beoogt om de overtreder te bestraffen). Ten slotte moet aan de sanctie een preventieve 

werking toekomen, wat inhoudt dat ze tot doel heeft te beletten dat de overtreder naar de 

toekomst toe de betrokken norm opnieuw zal schenden.  

 

Wanneer het tweede criterium geen uitsluitsel kan geven omtrent de aard van de sanctie, zorgt 

het derde criterium ervoor dat de aard en de ernst van de sanctie die kan opgelegd worden in 

aanmerking kan genomen worden.301  

 

Het gaat om een cascadesysteem waarbij men pas naar het tweede respectievelijk het derde 

criterium overstapt, indien het eerste respectievelijk het tweede onvoldoende duidelijkheid 

schept over de aard van de sanctie. Bijgevolg dient niet op cumulatieve wijze voldaan te 

worden aan de genoemde criteria.302 Indien de aparte criteria geen uitsluitsel geven omtrent de 

aard, is het toegelaten om alle criteria samen bij de beoordeling te betrekken.303  

 

                                                
300 Zulks is het geval wanneer het nationaal recht de sanctie als administratief kwalifeert.  
301 EHRM,  21 februari 1984, Öztürk v. Germany, no 8544/79, ALEN, A., “Naar een betere rechtsbescherming 
inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging van het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 
1999”, R.W. 1999, 630. 
302 EHRM 24 september 1997, Garyfallou AEBE v. Greece, no 18996/91; EHRM 2 september 1998, Lauko v. 
Slovakia, no 26138/95; ALEN, A., “Naar een betere rechtsbescherming administratieve geldboeten na de 
koerswijziging van het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999”, R.W. 1999, 631.  
303 DE GEYTER, L.,“Een mensenrechtelijke benadering van het fenomeen van de bestuurlijke sancties. Een 
analyse van de rechtspraak van het Arbitragehof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, in M. 
SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter 
bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 110. 
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Het Hof heeft wellicht voor een autonome invulling van het begrip “straf” gekozen om te 

beletten dat de verdragsstaten via hun eigen internrechtelijke kwalificatie art. 6 EVRM buiten 

werken zouden kunnen stellen.304  

 

De hierboven vermelde criteria gelden zowel voor de administratieve geldboetes alsook voor 

andere administratieve sancties (vb. intrekking van een vergunning). Met betrekking tot deze 

laatste categorie, zijn er een aantal omstandigheden die kunnen duiden op het strafkarakter 

zoals bedoeld in art. 6 EVRM. Het gaat onder meer om: 

 

- het gegeven dat op dezelfde overtreding ook strafsancties staan; 

- de analogie inzake de techniek van de bestuurlijke en de penale sanctie (o.a. regeling 

inzake herhaling, cumulatie,...); 

- het feit dat herstel van geen of ondergeschikt belang is.305 

 

In het verleden heeft het Grondwettelijk Hof al geoordeeld dat het kwalificeren van een 

administratieve geldboete of een fiscale boete als strafrechtelijk in de zin van art. 6 van het 

EVRM niet tot gevolg heeft dat die boete in de Belgische wetgeving een strafrechtelijk 

karakter zou hebben.306  

 

Desalniettemin blijkt het Grondwettelijk Hof z’n rechtspraak te steunen op de criteria die door 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontwikkeld werden.  

Zo lijkt het Grondwettelijk Hof impliciet te erkennen dat de administratieve fiscale geldboetes 

zoals bedoeld in art. 70 § 2 van het B.T.W.-Wetboek van penale aard zijn in de zin van art. 6 

EVRM. Dit volgt uit het arrest van 24 februari 1999 waarin het Hof oordeelt dat de 

bestuurlijke fiscale geldboetes uit art. 70 § 2 van het B.T.W.-Wetboek tot doel hebben “de 

inbreuken begaan door alle belastingsplichtigen, zonder enig onderscheid, die de bij het 

B.T.W.-Wetboek opgelegde verplichtingen niet naleven, te voorkomen en bestraffen. De 

belastingsplichtige, die vooraf de sanctie kent die hij riskeert op te lopen, zal ertoe worden 

aangezet zijn verplichtingen na te komen. Het repressief karakter van de sanctie overheerst.” 

Verder stelt het Hof dat de personen aan wie de administratieve geldboete wordt opgelegd, 

                                                
304 DE GEYTER, L.,“Een mensenrechtelijke benadering van het fenomeen van de bestuurlijke sancties. Een 
analyse van de rechtspraak van het Arbitragehof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, in M. 
SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter 
bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 109. 
305 PUT, J., “Rechtshandhaving door administratieve sancties in het recht”, R.W. 2001, 1201.  
306 GwH 2 maart 1995, nr. 18/95.  
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over de mogelijkheid dienen te beschikken om een beroep aan te tekenen bij een rechter met 

volle rechtsmacht.307  

 

Aanvankelijk gaat het Hof van Cassatie een andere richting uit en stelt dat de betrokken 

bestuurlijke fiscale geldboetes geen straffen in de zin van art. 6 van het EVRM uitmaken, daar 

het de uitdrukkelijke wil van de wetgever uitmaakt om aan de bedoelde sancties geen penaal 

karakter toe te kennen alsook op grond van het feit dat ze er in hoofdzaak toe strekken de 

rechten van de schatkist te vrijwaren.308 Gelet op de reeds geziene rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens309waarin een aantal criteria ontwikkeld werden 

die het mogelijk maken om een bepaalde sanctie al dan niet als straf in de zin van art. 6 

EVRM te kwalificeren, heeft het Hof van Cassatie zijn rechtspraak aangepast. Volgens het 

EHRM speelt de internrechtelijke kwalificatie immers geen enkele rol indien de sanctie niet 

als straf in de zin van art. 6 EVRM betiteld wordt. Voortaan neemt het Hof van Cassatie aan 

dat de administratieve geldboete onder bepaalde omstandigheden beschouwd kan worden als 

een straf zoals vervat in art. 6 EVRM.310   

 

De Raad van State gaat in z’n advies dezelfde richting uit en stelt dat het geen twijfel leidt dat 

de gemeentelijke administratieve sancties van strafrechtelijke aard zijn in de zin van art. 6 

EVRM.311 Ook de doctrine lijkt de criteria, ontwikkeld door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens te ondersteunen.312   

                                                
307 Overweging B.9. GwH 27 februari 1999, nr. 22/99; GwH 6 november 2002, nr. 157/ 2002; ALEN, A., “Naar 
een betere rechtsbescherming inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging van het Hof van Cassatie 
in zijn arresten van 5 februari 1999”, R.W. 1999, 632.  
308 Cass. 27 september 1991, R.W. 1991-92, 708; ALEN, A., “Naar een betere rechtsbescherming inzake 
administratieve geldboeten na de koerswijziging van het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999”, 
R.W. 1999, 632-633. 
309 Supra 92, hoofdstuk 4.  
310 Cass. 5 februari 1999, C970441N.; ALEN, A., “Naar een betere rechtsbescherming inzake administratieve 
geldboeten na de koerswijziging van het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999”, R.W. 1999, 632-
633. 
311 Voorontwerp van de wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, onderworpen aan het 
advies van de Raad van State, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 2031/1, 10. 
312 DE GEYTER, L.,“Een mensenrechtelijke benadering van het fenomeen van de bestuurlijke sancties. Een 
analyse van de rechtspraak van het Arbitragehof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, in M. 
SANTES (ed.), Gewapend bestuur? Gemeentelijk  bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter 
bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit, Brugge, Die Keure, 2005, 109-110; DE HERT., P. 
“Democratie en rechtsbescherming bij zeer lichte administratieve sancties”, Panopticon 2008, 3; PUT, J., 
“Rechtshandhaving door administratieve sancties in het recht”, R.W. 2001, 1200-1201; VANDER Beken, T., 
“Administratieve afhandeling. Anders en beter?”, in T. BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. COOLS, B. DE 
RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN (eds.), 
Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 124; VENY, L., DE GEYTER, L. en 
VANDENDRIESSCHE, F., “De invoering van gemeentelijke administratieve sancties...of naar publieke 
rechtshandhaving op lokaal vlak in België?” A.J.T. 1999, 167; VENY, L. en DE VOS, N., “Een inleidend 
overzicht inzake gewapend bestuur”, in VENY, L. en DE VOS, N (eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, 
Brugge, Vanden Broele, 2005, 67. 
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Hoofdstuk 5. Rechtsbescherming 

 

Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden313 en het Internationaal Verdrag inzake de Burgerrechten en Politieke Rechten314 

voorzien in een aantal procedurele waarborgen die in strafzaken gerespecteerd moeten 

worden.  

 

Gezien de gemeentelijke administratieve sancties veelal een repressief karakter hebben, 

dienen ze als straf zoals bedoeld in art. 6 EVRM en art. 14 IVBPR beschouwd te worden.  

Bijgevolg zijn de bepalingen uit art. 6.1 en 14.1 IVBPR van toepassing (Art. 6.2 en 6.3 

EVRM alsook art. 14. 3 t.e.m. 14.7 zijn enkel van toepassing ingeval het om de eigenlijke 

strafrechterlijke vervolging gaat.).315 Deze voorzien in de volgende waarborgen:  

 

- allen zijn gelijk voor de rechter en de rechterlijke instantie; 

- het recht op een eerlijke en openbare behandeling van de zaak; 

- binnen een redelijke termijn; 

- door een onafhankelijke en onpartijdige rechter die bij wet is ingesteld; 

- de uitspraak geschiedt in het openbaar.316  

 

Toch zal van deze waarborgen weinig te merken zijn tijdens de bestuurlijke procedure en dit 

omwille van twee redenen:  

 

- het EHRM acht het mogelijk dat beslissingen in een eerste fase door een bestuur 

worden genomen; 

- deze waarborgen zijn in strafrechtelijke procedures pas van toepassing nadat er sprake 

is van beschuldiging of vervolging. In de bestuurlijke procedure zullen deze 

waarborgen pas uitwerking krijgen op het ogenblik waarop de betrokkene verneemt 

dat het bestuur overweegt lastens hem een administratieve sanctie op te leggen.  

                                                
313 Ter herinnering, Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, BS 19 augustus 1955 (Hierna verkorst: “EVRM”).   
314 Verdrag 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, BS 6 juli 1983 (hierna verkort: 
“IVBPR”).  
315 LAVRYSEN. L., “De rechtspraak van het grondwettelijk hof ten aanzien van de gemeentelijke administratieve 
sancties”, in M. BOES et al., Liber Amicorum Robert Andersen, Bruylant, Brussel, 2009, 334; PUT, J., 
“Rechtshandhaving door administratieve sancties in het recht”, R.W. 2001, 1200; VENY, L., DE GEYTER, L. en 
VANDENDRIESSCHE, F., “De invoering van gemeentelijke administratieve sancties...of naar publieke 
rechtshandhaving op lokaal vlak in België?” A.J.T. 1999, 169. 
316 Art. 6.1 EVRM; art. 14.1 IVBPR.  
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De gaswetgever is bekommerd geweest om de rechtsbescherming en de rechten van 

verdediging. Dit is nodig gezien het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de bestuurlijke 

procedure er niet mag toe leiden dat de uitoefening van de rechten van verdediging “op 

buitensporige wijze wordt belemmerd.317 De bestuurlijke procedure in eerste aanleg alsook het 

beroep bij de politierechtbank verlopen op tegensprekelijke wijze. De GAS-Wet voorziet 

immers dat een aantal basisgegevens verplicht ter kennis van de overtreder gebracht dienen te 

worden, alsook dat de overtreder over een recht van verweer beschikt. Er geldt ter zake een 

redelijke termijn om dit verweer voor te bereiden. Daarnaast bepaalt de wet dat om een 

mondelinge verdediging van de zaak verzocht kan worden. Gelet op het voorgaande, kan men 

bezwaarlijk aannemen dat de rechten van verdediging op buitensporige wijze belemmerd 

zouden worden.  

 

Bovendien kan het niet de bedoeling zijn om in het kader van bestuurlijke procedures in 

dezelfde rechtsbescherming te voorzien als deze die het klassieke strafrecht biedt. Zoniet, dan 

zou de bestuurlijke procedure geen meerwaarde betekenen ten aanzien van de strafrechtelijke, 

hetgeen een loutere werklastverschuiving van de parketten en rechtbanken naar de gemeente 

zou betekenen.318 De “light” bescherming is niet enkel voldoende, maar ook noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
317 GwH 18 november 1992, nr. 72/92.  
318 DE HERT., P. “Democratie en rechtsbescherming bij zeer lichte administratieve sancties”, Panopticon 2008, 6. 
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Hoofdstuk 6. Administratief versus strafrechtelijk 

handhavingsrecht 

 

6.1 Het Grondwettelijk Hof 

 

6.1.1 Arrest van 18 november 1992319  

 

In het arrest van 18 november 1992 wordt de vraag opgeworpen of de wet van 30 juni 1971 

betreffende de administratieve geldboetes320 art. 11 van de Grondwet schendt daar ze van de 

strafrechtelijke algemene beginselen van bewijslast en eerbiediging van de rechten van 

verdediging zou afwijken.  

 

Het administratief handhavingsysteem van de wet van 30 juni 1971 werkt in grote lijnen als 

volgt: de in de wet genoemde strafrechtelijke feiten kunnen het voorwerp van een 

administratieve geldboete uitmaken, het parket dient groen licht te geven om de bestuurlijke 

procedure in te stellen en beschikt hiertoe over een termijn van twee maanden, een exemplaar 

van het proces-verbaal waarin de overtreding werd vastgesteld wordt overgemaakt aan de 

door de door de Koning aangewezen ambtenaar, de door de Koning aangewezen ambtenaar 

kan besluiten een administratieve geldboete op te leggen nadat de overtreder de mogelijkheid 

heeft gekregen om z’n verweermiddelen uiteen te zetten en de overtreder beschikt over de 

mogelijkheid om tegen de opgelegde sanctie beroep aan te tekenen bij de arbeidsrechtbank.  

 

In het genoemde arrest wordt de wetgever verweten de bewijslast om te keren. Het zou 

immers de administratieve overheid die de geldboete oplegt moeten zijn die het bewijs van 

het misdrijf levert, dit in tegenstelling tot de bepalingen van de wet van 30 juni 1971 op grond 

waarvan de overtreder die tegen de administratieve geldboete in beroep gaat bij de 

arbeidsrechtbank moet bewijzen dat hij geen overtreding begaan heeft. Het Grondwettelijk 

Hof besluit tot de ongegrondheid van dit bezwaar daar de wetgever hiermee de bedoeling 

heeft gehad de rechtbanken te ontlasten maar niet om het vermoeden van onschuld te laten 

varen.321  

                                                
319 GwH 18 november 1992, nr. 72/92.  
320 Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op 
sommige sociale wetten, BS 13 september 1971. 
321 Overweging B.3.  
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Het Hof merkt op dat art. 11 van de Grondwet, krachtens hetwelke het genot van rechten en 

vrijheden die aan Belgen zijn toegekend zonder discriminatie verzekerd moeten worden, van 

toepassing is onafhankelijk de kwalificatie strafrechtelijk of niet-strafrechtelijk die de wet aan 

de maatregel geeft. Het gaat immers om de algemene beginselen van het strafrecht.322 

 

Verder stelt het Hof dat personen tegen wie de administratieve procedure loopt – zolang zij 

geen beroep hebben ingesteld bij de arbeidsrechtbank – ongelijk worden behandeld ten 

opzichte van diegene tegen wie op grond van dezelfde feiten een strafvordering werd 

ingesteld.323 Dit onderscheid in behandeling wordt verantwoord op grond van het gegeven dat 

de toepassing van de normale procedure voor bepaalde overtredingen op de 

arbeidswetsgeving niet efficiënt was daar de strafvordering te zware gevolgen had, waardoor 

ze zelden werd toegepast. Bovendien wordt de overtreder in het kader van een bestuurlijke 

procedure gespaard van enkele nadelen die de strafvervolging met zich meebrengt, zijnde: de 

verschijning voor het strafgerecht, het onterende van een strafrechtelijke veroordeling alsook 

de vermelding in het strafregister. Daarnaast speelt ook de doelstelling om de correctionele 

rechtbanken te ontlasten een belangrijke rol in de verantwoording van het onderscheid. 324  

 

Toch merkt het Hof op dat de bestuurlijke procedure er niet mag toe leiden dat de uitoefening 

van de rechten van verdediging “op buitensporige wijze wordt belemmerd”. Dit is niet het 

geval gezien “de wet een beroep in rechte organiseert dat a posteriori de nadelen van de 

administratieve procedure opvangt.” Ingeval de overtreder een beroep aantekent bij de 

arbeidsrechtbank, wordt een procedure gevolgd die de rechten van verdediging waarborgt. De 

beslissing van de sanctionerende ambtenaar wordt met volle rechtsmacht getoetst: “niets van 

wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de ambtenaar valt, ligt buiten de controle van de 

rechtbank”.325 Om deze redenen besluit het Hof dat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 

niet geschonden werd.  

 

Uit deze rechtspraak kan men met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties 

enkele belangrijke zaken afleiden, zijnde:  

 

                                                
322 Overwegking B.2.2. 
323 Overweging B.4.2. 
324 Overweging B.4.3. 
325 Overweging B.4.4. 
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- De procedure tot oplegging van een gemeentelijke administratie sanctie moet voldoen 

aan de waarborgen die door de algemene beginselen van het strafrecht geboden 

worden. 

- Met betrekking tot de inbreuken die enkel bestuursrechtelijk sanctioneerbaar zijn, is er 

geen probleem. De gemengde inbreuken daarentegen, doen een verschil in 

behandeling ontstaan zolang de overtreder tegen wie een bestuurlijke procedure loopt 

nog geen beroep heeft ingesteld bij de politierechtbank. Doch is dit verschil te 

verantwoorden om dezelfde redenen als deze aangehaald in het bovenstaande arrest, 

zijnde om straffeloosheid tegen te gaan en om de rechtbanken te ontlasten. 

- Deze verantwoording neemt niet weg dat er geen te zware inbreuk op de rechten van 

verdediging mag gepleegd worden. Zulks is niet het geval indien aan de overtreder 

enkele basisgegevens inzake de overtreding ter kennis gebracht worden en hem een 

redelijke termijn gegeven wordt om zich te verweren. Gezien de bestuurlijke 

procedure hieraan voldoet, kan men bezwaarlijk van een te grove inbreuk op de 

rechten van verdediging spreken.  

 

6.1.2 Arrest van 14 juli 1997326  

 

Het Grondwettelijk Hof kreeg de vraag voorgeschoteld of de wet van 30 juni 1971 de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt daar degene die zich schuldig maken aan sociale 

misdrijven geen beroep kunnen doen op verzachtende omstandigheden teneinde het bedrag 

van de boete te verlagen, noch op opschorting, probatie, rechtvaardigings- of 

verschoningsgronden terwijl de personen tegen wie voor dezelfde inbreuken een 

strafvordering wordt ingesteld, zich wél op de genoemde zaken kunnen beroepen. 

 

Inzake de maatregelen van opschorting, uitstel en probatie besluit het Hof dat de wetgever, 

zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden, mag oordelen dat ze niet toepasselijk zijn op 

administratieve geldboetes. Deze geldboetes zijn immers maatregelen met een louter 

pecuniair karakter, ze hebben niet het onterend karakter dat aan de strafvordering kleeft, ze 

worden niet ingeschreven op het strafblad en zijn niet van die aard dat ze de reïntegratie van 

de overtreder beletten.327  

 

                                                
326 GwH 14 juli 1997, nr. 40/97 (Zie ook GwH 14 juli 1997, nr. 45/97). 
327 Overweging B.6.2.  
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Daartegenover oordeelt het Hof dat in zoverre aan een persoon die voor de arbeidsrechtbank 

verschijnt geen geldboete kan worden opgelegd die lager is dan het wettelijke minimum, 

terwijl de persoon die wegens een overtreding van dezelfde bepaling voor de correctionele 

rechtbank verschijnt wél de toepassing van art. 85 van het Strafwetboek inzake de 

verzachtende omstandigheden kan genieten, het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt.328 Dit 

verschil in behandeling kan immers niet verantwoord worden op grond van het argument dat 

de nadelen van de strafvordering (onterend karakter van de straf, inschrijving in 

strafregisteren,...) wegvallen gezien dit niet opweegt tegen het nadeel geen beroep te kunnen 

doen op de verzachtende omstandigheden.329  

 

Toch dient men dit met een korrel zout te nemen. In het kader van de gemeentelijke 

administratieve sancties zal deze problematiek zich slechts voordoen voor inbreuken die 

zowel bestuurlijksrechtelijk als strafrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden. Door de 

depenalisering van de misdrijven vermeld in titel X boek II van het Strafwetboek en de 

Besluitwet van 29 december 1945 zijn immers al deze misdrijven uitsluitend aan een 

administratieve handhavingsvorm onderworpen.  

Nu is het wél zo dat de gemeente nog steeds de keuze heeft om inbreuken op hun 

politiereglementen en verordeningen te beteugelen met ofwel een politiestraf, ofwel een 

administratieve sanctie.  

Gelet op de opzet van de GAS-Wet, zijnde het veelvuldige seponeren van het parket op te 

vangen door de invoering van een alternatieve handhavingsvorm, lijkt het weinig 

waarschijnlijk dat de gemeenten zullen opteren voor politiestraffen. Indien de keuze toch naar 

de politiestraf zou uitgaan, is de kans op effectieve vervolging door het parket miniem.  

 

Deze nuancering neemt echter niet weg dat het perfect mogelijk is dat dezelfde feiten in 

bepaalde gevallen zowel bestuursrechtelijk als administratiefrechtelijk beteugeld kunnen 

worden. Hierbij is te denken aan samenloop naar aanleiding van verschillende kwalificaties 

van feiten of de uitzonderingen op het samenloopverbod.330  

 

Zelfs in de gevallen waarin éénzelfde inbreuk zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk 

sanctioneerbaar is, maakt het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties nog altijd 

géén schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel uit gezien het Grondwettelijk Hof 

                                                
328 Overweging B.8.  
329 Overweging B.7.3. 
330 VENY, L. en DE VOS, N., “Een inleidend overzicht inzake gewapend bestuur”, in VENY, L. en DE VOS, N 
(eds.), Gemeentelijke Administratieve Sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 65. 
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in zijn latere rechtspraak oordeelt dat het gehele systeem van administratieve geldboetes in 

concreto onderzocht moet worden teneinde te beoordelen of het al dan niet discriminerend is.  

In casu werd opgeworpen dat het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1999331 een schending van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet uitmaakt daar het voorziet dat bepaalde strafbare gedragingen met een bestuurlijke 

geldboete beteugeld kunnen worden zonder dat de sanctionerende ambtenaar rekening houdt 

met verzachtende omstandigheden, terwijl de verzachtende omstandigheden wél in 

aanmerking komen bij de beoordeling ingeval hetzelfde feit strafrechtelijk vervolgd zou 

worden.  Het Grondwettelijk Hof merkt op dat, hoewel het verschil in behandeling prima 

facie onverantwoord lijkt, er in concreto géén sprake van discriminatie is gezien art. 59 § 4 

van het genoemde decreet uitdrukkelijk bepaalt dat de sanctionerende ambtenaar de geldboete 

kan opleggen, maar dat hij geenszins verplicht is dat te doen.332  

 

Naar analogie met de bovenstaande rechtspraak dient men inzake de gemeentelijke 

administratieve sancties te besluiten dat er op gebied van de onmogelijkheid om verzachtende 

omstandigheden in aanmerking te nemen, eveneens geen schending van het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel is daar de huidige samenloopregeling, vervat in art. 119bis van de Nieuwe 

Gemeentewet zowel met betrekking tot de strafbare gedragingen in het eerste lid als deze 

genoemd in het tweede lid, eveneens uitdrukkelijk bepaalt dat de sanctionerende ambtenaar de 

sanctie kan opleggen. Bijgevolg kan de bevoegde ambtenaar geen sanctie opleggen die lager 

is dan het minimum waarin de gemeentelijke reglementen desgevallend voorzien, maar hij 

kan wél besluiten helemaal géén sanctie op te leggen. 

 

6.1.3 Arrest van 18 februari 2008 

 

Art. 21 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering voorziet voor 

overtredingen in een verjaringstermijn van 6 maanden.333  Hoewel voor de gemeentelijke 

bestuurlijke geldboetes dezelfde termijn geldt,  zijn er heel wat verschillen met de 

verjaringstermijn zoals bedoeld in de V.T. Sv. Zo wordt de verjaring van de strafvordering 

                                                
331 Decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting, BS 31 december 1998.  
332 GwH 6 december 2000, nr. 127/2000. 
333 Art. 21 Voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808, BS 6 september 1967 (ter 
herinnering, hierna: V.T. Sv.).  
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gestuit door daden van onderzoek of van vervolging.334 Dit  impliceert dat na het beëindigen 

van de schorsingsdaad een geheel nieuwe termijn begint te lopen.  

 

Er is schorsing wanneer de wet dit bepaalt alsook wanneer er een wettelijk beletsel is dat de 

instelling of uitoefening van de strafvordering onmogelijk maakt. Ingeval voor het 

vonnisgerecht een exceptie van onbevoegdheid, onontvankelijkheid of nietigheid wordt 

opgeworpen, zal de strafvordering gedurende de behandeling daarvan eveneens geschorst 

zijn.335 Schorsing houdt in dat de verjaringstermijn vanaf de schorsingsdaad tot het 

beëindigen daarvan even stilstaat, waarna ze terug verder loopt. Er wordt geen geheel nieuwe 

termijn toegekend.  

 

Het Grondwettelijk Hof heeft zich reeds moeten buigen over de vraag of het genoemde 

verschil in beide verjaringstermijnen geen schending van het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel uitmaakt. Er werd opgeworpen dat een persoon aan wie een 

administratieve geldboete opgelegd wordt, over beperktere rechten van verdediging zou 

beschikken daar de administratieve overheid slechts binnen een vaste termijn van 6 maanden 

kan overgaan tot het stellen van onderzoeksdaden die noodzakelijk zijn voor het vrijwaren 

van de rechten van verdediging. Het Hof stelde dat de onmogelijkheid van stuiting en 

schorsing in het voordeel van de overtreder is. Daarnaast is het aan de sanctionerende 

ambtenaar om te bewijzen dat de beweerde feiten door de overtreder gepleegd werden.  

De feiten die aanleiding hebben gegeven tot het opstarten van de administratieve procedure 

worden aan de overtreder meegedeeld. Vervolgens wordt aan de dader te kennen gegeven dat 

hij over de mogelijkheid beschikt om zijn verweermiddelen schriftelijk uiteen te zetten of om 

te verzoeken mondeling gehoord te worden, dat hij zijn dossier kan raadplegen en zich indien 

gewenst kan laten bijstaan door een advocaat. Vervolgens merkt het Hof op dat de persoon 

aan wie de geldboete wordt opgelegd, deze voor de politierechtbank kan betwisten en dat deze 

rechtbank geen uitspraak binnen een vaste termijn dient te doen. Door het instellen van het 

beroep wordt de verjaringstermijn opgeschort. Om deze redenen concludeert het 

Grondwettelijk Hof dat het genoemde verschil in verjaringstermijn geen onevenredige 

aantasting van de rechten van verdediging uitmaakt. Bijgevolg is er geen schending van art. 

10 en 11 van de Grondwet.336  

 

                                                
334 Art. 22 V.T. Sv. 
335 Art. 24 V.T. Sv.  
336 GwH 28 februari 2008, nr. 28/2008; noot LUST, S., “Discriminatie tussen administratieve en strafrechtelijke 
sancties”, N.J.W. 2008, 439.  
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Hoofdstuk 7. Non bis in idem 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt dat wanneer een welbepaalde gedraging 

die één inbreuk oplevert bestraft kan worden op grond van een penale en een bestuurlijke 

norm, beide sancties niet gecumuleerd kunnen worden.337 De zaken liggen anders indien 

ingeval van samenloop omwille van verschillende kwalificaties eenzelfde strafbaar feit zowel 

bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden. In dat geval zal de zwaarste 

straf de lichtste opslorpen.338 Voor alle duidelijkheid, in het laatste geval gaat het om 

eenzelfde feit dat twee verschillende inbreuken oplevert.339  

 

Voor het Grondwettelijk Hof werd de vraag opgeworpen of het gegeven dat art. 449 van het 

WIB 1992 het mogelijk maakt fiscale bestuurlijke sancties met een repressief karakter te 

cumuleren met strafrechtelijke sancties, een schending van art. 10 en 11 van de Grondwet 

uitmaakt, gelezen in samenhang met de art. 6 EVRM en art. 14.7 IVBPR. Het Hof wijst erop 

dat er sprake is van een schending van het non bis in idem beginsel ingeval een persoon na 

een veroordeling of vrijspraak omwille van dezelfde feiten opnieuw wordt beoordeeld op 

inbreuken met dezelfde determinerende bestanddelen. Verder stelt het Hof dat in casu de 

essentiële bestanddelen van de inbreuken verschillen daar art. 449 WIB, in tegenstelling tot de 

andere in het geding zijnde bepaling, een bijzondere opzet vereist. Er wordt bijgevolg geen 

schending vastgesteld.340 Om in strijd te zijn met het non bis in idem beginsel, dient het dus 

om dezelfde misdaden te gaan.341 In een ander arrest wordt uitdrukkelijk gesteld dat de sanctie 

als “straf” gekwalificeerd moet kunnen worden opdat het non bis in idem beginsel toepassing 

zou kunnen vinden.342  

 

Het Hof van Cassatie gaat dezelfde richting uit en erkent dat “een overtreding die een misdrijf 

uitmaakt krachtens het algemeen rechtsbeginsel in strafzaken ‘non bis in idem’ en art. 14, lid 

7 BUPO-Verdrag geen twee maal gestraft kan worden, zodat de administratieve en de 

strafsanctie mekaar uitsluiten en derhalve niet gecumuleerd kunnen worden (...)”343 Ook 

ingevolge de cassatierechtspraak dienen de sancties een penaal karakter te hebben opdat het 

                                                
337 EHRM 23 oktober 1995, Gradinger v. Austria, no 15963/90. 
338 EHRM 30 juli 1998, Oliveira v. Switzerland, no. 25711/94. 
339 ALEN, A., “Naar een betere rechtsbescherming inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging van 
het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999”, R.W. 1999, 636-637.  
340 GwH 18 juni 2008, nr. 91/2008 (Zie ook GwH 26 april 2007, RW 2008, 526). 
341 GwH 6 december 2000, nr. 127/2000. 
342 GwH 29 juli 2010, nr. 91/2010. 
343 Cass. 5 februari 1992, nr. C.970441.N. 
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non bis in idem beginsel toepassing zou kunnen vinden.344 Daarnaast wordt ook 

geëxpliciteerd dat om het non bis in idem beginsel toe te kunnen passen, het niet alleen vereist 

is dat het om dezelfde feiten gaat, maar dat dat tevens ook dezelfde persoon dient te 

betreffen.345  

 

De afdeling wetgeving van de Raad van State sluit zich hierbij aan en stelt dat het non bis in 

idem beginsel speelt ingeval een inbreuk als straf in de zin van art. 6 EVRM en art. 14 IVBPR 

gekwalificeerd kan worden.346  

 

Men kan zich afvragen welk belang de gemeentelijke administratieve sancties bij de 

bovenstaande rechtspraak hebben, gezien de GAS-Wet uitdrukkelijk bepaalt dat ten aanzien 

van dezelfde feiten, cumulatie van een bestuurlijke en een strafrechtelijke sanctie verboden is. 

Wél, gezien de wet niets bepaalt omtrent de combinatie van bestuurlijke sancties, dient men 

terug te vallen op de hierboven beschreven rechtspraak. Krachtens deze laatste is het 

verboden voor dezelfde inbreuk en dezelfde feiten, dezelfde personen twee maal te bestraffen 

met sancties die van penale aard zijn. Bijgevolg zal m.i. een cumul van verscheidene 

bestuurlijke sancties evenzeer door het non bis in idem beginsel geviseerd worden, daar zij 

veelal een strafrechtelijk karakter hebben.  

 

Deze stelling wordt – wat de gemengde inbreuken betreft - ondersteund door de rechtspraak 

van het Hof van Cassatie die als volgt luidt:  

 

“(...)daaruit volgt dat wanneer geen strafvervolging plaats heeft maar de 

administratieve sanctie wordt opgelegd de algemene beginselen van het strafrecht op 

deze administratieve sanctie toepasselijk zijn op straffe van miskenning van het 

discriminatieverbod ingesteld door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet”347. 

 

 
 
 

                                                
344 Cass. 5 februari 1992, nr. C.980398.N.  
345 Cass. 12 november 2010, nr. F.090067.N. 
346 ALEN, A., “Naar een betere rechtsbescherming inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging van 
het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999”, R.W. 1999, 636-637.  
347 Cass. 5 februari 1992, nr. C.970441.N. 
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Hoofstuk 8. Functies van de strafsanctie 

 

Om te kunnen toetsen of de bestuurlijke sanctie een goed alternatief vormt voor de 

strafrechtelijke sanctie, dient men de functies van deze laatste na te gaan.  

 

Algemeen kan gesteld worden dat preventie, vergelding, resocialisatie en herstel tot de 

functies van de strafrechtelijke sanctie behoren.  

 

Aan de bestuurlijke gemeentelijke sanctie lijkt geen resocialiserende en herstellende functie 

toe te komen.  

 

Inzake resocialisatie vormt dit niet echt een probleem gezien de gedragingen die 

bestuursrechtelijk beteugeld worden, veelal minder ernstige feiten uitmaken. Iemand die er 

z’n hond laat poepen op de openbare weg, kan bezwaarlijk beschouwd worden als iemand die 

geen banden met de maatschappij meer heeft en ge(her)integreerd moet worden. In de enkele 

gevallen waarin resocialisatie zich opdringt, maakt de bemiddelingsprocedure het mogelijk 

om maatregelen te nemen die het herintegratieproces kunnen stimuleren. Daarnaast wordt 

inzake minderjarigen aan de bevoegde procureur des Konings steeds een afschrift van een 

proces-verbaal toegezonden. Maatregelen kunnen getroffen worden betreffende minderjarigen 

die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden.  

 

De herstelfunctie is ongetwijfeld dié functie dié het minst afwezig is bij de gemeentelijke 

administratieve sanctie. Aan het slachtoffer wordt nauwelijks een plaats toegekend in de 

procedure. In het volgende punt wordt hier verder op ingegaan.348  

 

 

 

 

 

 

                                                
348 Infra 106, hoofdstuk 9.  
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Hoofdstuk 9. Rol van het slachtoffer 

 

De rol van het slachtoffer in de GAS-Wet is eerder gering. Ter zake werd enkel bepaald dat 

elke belanghebbende een afschrift van het proces-verbaal waarin de inbreuk werd vastgesteld 

kan opvragen. Het slachtoffer kan immers overgaan tot het opstarten van een burgerlijke 

procedure met oog op schadevergoeding, waarvoor het proces-verbaal dienstig kan zijn.  

 

Let wél, de burgerlijke en bestuurlijke procedure staan in de regel volledig los van elkaar. In 

het uitzonderlijke geval dat de schade geheel of gedeeltelijk vergoed werd via een geslaagde 

bestuurlijke bemiddelingsprocedure, zal de burgerlijke rechter hier uiteraard rekening mee 

moeten houden. Men kan zich immers niet ongeoorloofd verrijken.  

 

De bemiddelingsprocedure biedt wel de mogelijkheid om over te gaan tot vergoeding of 

herstel van de schade en aldus om het slachtoffer of de benadeelde te betrekken.349 

 

Naast een procedure voor de burgerlijke rechtbank is voor wat de gemengde inbreuken 

betreft, eveneens een rechtstreekse dagvaarding voor het vonnisgerecht mogelijk. Heeft de 

procureur des Konings nog geen toelating verleend om de gemengde inbreuk 

bestuursrechtelijk af te handelen, dan kan via de rechtstreekse dagvaarding de strafvordering 

op gang worden gebracht. Ingeval er wél al administratiefrechtelijk beteugeld werd, is de 

procedure beperkt tot de schadeclaim van het slachtoffer.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                
349 DE SUTTER, T., “Lokale rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, T.B.P. 2007, 144.  
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Hoofdstuk 10. Administratieve sancties over de 

landsgrenzen: rechtsvergelijking 

 

10.1 Nederland 

 

10.1.1 Wet bestuurlijke boete voor overtredingen van een aantal 

voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast 

in de openbare ruimte 

 

A. De gedragingen 

 

In Nederland zijn bestuurlijke sancties mogelijk voor de overtredingen bedoeld in art. 154b 

lid 1van de Nederlandse Gemeentewet350. Het gaat om overtredingen van voorschriften uit 

gemeentelijke verordeningen betreffende gedragingen die kunnen leiden tot overlast in de 

openbare ruimte en die tevens ook strafbaar zijn gesteld krachtens art. 154 van de 

Nederlandse Gemeentewet (met uitzondering van de feiten opgesomd in art. 2 van het Besluit 

BBOOR351) en de gedragingen opgesomd in art. 3 van het Besluit BBOOR die op grond van 

art. 10.23 van de Wet milieubeheer zijn vastgesteld en strafbaar gesteld zijn in een 

verordening. 352 

Onder art. 3 van het Besluit BBOOR zijn o.a. begrepen: het inzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen, het achterlaten van straatafval in een openbare ruimte, het achterlaten van 

zwerfafval bij vervoeren, laden of lossen van afvalstoffen,...  

 

Let wél, indien de gemeente ervoor kiest om bestuursrechtelijk te handhaven, dienen ze dit te 

doen voor alle voorschriften, bedoeld in art. 154b, lid 1 van de Nederlandse Gemeentewet.353  

                                                
350 Wet van 14 februari 1992 betreffende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten, www.staatsblad.nl  
(hierna verkort: “Nederlandse Gemeentewet”).   
351 Besluit van 15 december 2008 tot aanwijzing van de voorschriften en vaststellingen van boetetarieven als 
bedoeld in art. 154b, eerste lid, onderdelen a en b, zevende lid, van de Gemeentewet, www.staatsblad.nl  (hierna 
verkort: “Besluit BBOOR”).  
352 Wet van 20 december 2007 houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een 
bestuurlijke boete voor overtredingen van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening 
betreffende overlast in de openbare ruimte,  www.staatsblad.nl (Hierna verkort: “Wet BBOOR”); art. 154b, lid 1 
Nederlandse Gemeenteet.  
353 DE HERT., P. “Democratie en rechtsbescherming bij zeer lichte administratieve sancties”, Panopticon 2008, 
2; VERSCHUUREN ,N., “De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte. Een keuze tussen bestuurlijke boete 
en de strafbeschikking”, http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/av/show.cgi?fid=6224, 18. 
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Aan de Belgische gemeenten wordt aldus een grotere vrijheid toegekend gezien zij volledig 

autonoom bepalen welke vormen van overlast zij wensen te sanctioneren en daar de beperking 

van vormen tot overlast “in openbare ruimtes” voor hen niet geldt.  

 

B. Omvang van de administratieve boete 

 

De bijlage van het Besluit BBOOR bepaalt het bedrag waarmee de inbreuk op de 

voorschriften uit de plaatselijke verordeningen gesanctioneerd wordt. Met oog op het 

respecteren van het gelijkheidsbeginsel werden de bedragen afgestemd op de strafrechtelijke 

geldboete die voor dezelfde overtredingen geldt.354 De gemeenteraad bepaalt zélf het bedrag 

van de bestuurlijke geldboete voor de voorschriften die nog niet in de bijlage van het Besluit 

BBOOR opgenomen zijn. In voorkomend geval dient de raad rekening te houden met de 

marges, bepaald in art. 154b, 8 van de Nederlandse Gemeentewet, krachtens hetwelke de 

bestuurlijke geldboete voor natuurlijke personen beperkt is tot 340 euro per gedraging en voor 

rechtspersonen tot 2250 euro per gedraging.355  

 

C. Overige bepalingen  

 

De bestuurlijke boete wordt opgelegd bij een gedagtekende beschikking die de in de wet 

genoemde gegevens moet bevatten.356 Ook hier geldt net zoals in de Belgische wet een 

samenloopverbod gezien het bestuursorgaan geen bestuurlijke boete kan opleggen ingeval een 

strafvervolging is ingesteld.357 De Nederlandse Gemeentewet gaat nog iets verder en  

expliciteert uitdrukkelijk dat ingeval wegens dezelfde overtreding reeds eerder een 

bestuurlijke boete werd opgelegd, het gemeentebestuur zich evenzeer dient te onthouden.358  

Onze Belgische GAS-Wet daarentegen verzet zich op geen enkel punt tegen een cumulatie 

van gemeentelijke bestuurlijke sancties. Zo is het opleggen van een sluitingsbeslissing in 

combinatie met een administratieve geldboete perfect mogelijk in het kader van de Belgische 

GAS-Wet.  

                                                
354 DE HERT., P. “Democratie en rechtsbescherming bij zeer lichte administratieve sancties”, Panopticon 2008, 
2; VERSCHUUREN ,N., “De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte. Een keuze tussen bestuurlijke boete 
en de strafbeschikking”, http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/av/show.cgi?fid=6224, 18. 
355 Bijlage Besluit BBOOR; Wet BBOOR; art. 154b, 7 Nederlandse Gemeentewet.  
356 Wet BBOOR; art. 154c, 1 en 3-4 Nederlandse Gemeentewet.  
357 Wet BBOOR; art. 154h, 1 Nederlandse Gemeentewet. 
358 Wet BBOOR; art. 154g Nederlandse Gemeentewet. 
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De Nederlandse Gemeentewet vermeldt uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan géén bestuurlijke 

sanctie oplegt indien de overtreding niet aan de overtreder verweten kan worden of indien er 

een rechtvaardigingsgrond voorhanden is.359 Hoewel dit in de Belgische GAS-Wet niet 

voorzien is, dient men de Belgische wet zo uit te leggen dat de sanctionerende ambtenaar in 

alle vrijheid oordeelt over het al dan niet opleggen van de bestuurlijke sanctie en dit 

onverminderd de mogelijkheid om minimum- en maximumsancties in de politiereglementen 

op te nemen. Let wél, dit houdt niet in dat de sanctionerende ambtenaar niet gebonden is door 

de door het politiereglement bepaalde marge, maar wél dat hij hetzij beslist om géén sanctie 

op te leggen, hetzij een sanctie oplegt die de vastgelegde minima en maxima respecteert.  

 

 Het bestuur dient de geldboete op straffe van verval op te leggen binnen de 3 jaar nadat de 

overtreding heeft plaatsgevonden. De vervaltermijn wordt opgeschort indien beroep wordt 

ingesteld tegen de opgelegde bestuurlijke sanctie. Deze beroepsmogelijkheid staat voor alle 

belanghebbenden open. Teneinde ontvankelijk te zijn, dient de persoon die het beroep instelde 

een zekerheid te stellen ter hoogte van het bedrag van de opgelegde bestuurlijke sanctie. Dit 

grote verschil met de Belgische regelgeving kan m.i. niet verantwoord worden in het licht van 

de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin gesteld wordt dat 

het toevertrouwen van de vervolging en bestraffing aan een administratieve overheid niet 

strijdig met art. 6 EVRM is op voorwaarde dat de overtreder de tegen hem genomen 

administratieve beslissing kan aanvechten bij een rechtscollege dat aan de waarborgen van art. 

6 EVRM voldoet en dat over volle rechtsmacht beschikt.360 Het recht op toegang tot de 

rechter wordt eveneens door art. 6 EVRM gewaarborgd en mag niet beperkt worden door het 

eisen van een zekerheidsstelling.361  

 

D. Besluit  

 

Het strakke Nederlandse systeem zorgt ervoor dat de uniformiteit gewaarborgd blijft. Ook het 

gelijkheidsbeginsel blijft intact daar de bestuurlijke en penale sancties op elkaar afgestemd 

werden. Over de ontvankelijkheidsvoorwaarde van zekerheidsstelling bij het aantekenen van 

beroep is in het licht van art. 6 EVRM discussie mogelijk.  

                                                
359 Wet BBOOR; art. 154e Nederlandse Gemeentewet.  
360 EHRM,  21 februari 1984, Öztürk v. Germany, no 8544/79; ALEN, A., “Naar een betere rechtsbescherming 
inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging van het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 
1999”, R.W. 1999, 630. 
361 Supra 95, hoofdstuk 5.  
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Toch dient men de vraag op te werpen of men de Nederlandse gemeenten niet beter wat meer 

autonomie zou toekennen. In Nederland bestaat immers, net zoals België, de mogelijkheid 

voor gemeenten om zelf strafrechtelijke politiereglementen op te stellen (die weliswaar niet 

mogen indruisen tegen hogere wetgeving). Indien  men het bestuurlijk handhavingsysteem op 

dezelfde leest zou schoeien, kan men ervoor zorgen dat het strafrecht een ultimum remedium 

blijft. Daarnaast zijn de gemeenten ook het best geplaatst om uit te maken in welke gevallen 

er nood is aan een repressief instrument. Meer lokale autonomie komt ook de democratie ten 

goede gezien het beleid dichter bij de bevolking staat. Gemeentelijke reglementen waarin 

bestuurlijke sancties voorzien zijn, worden immers gestemd door de gemeenteraad, 

vertegenwoordiger van de bevolking.362  

 

10.1.2 Wet Mulder  

 

Ingevolge de Wet Mulder363 werden een aantal bepalingen inzake verkeersdelicten uit het 

strafrecht gehaald, dewelke voortaan via een administratief sanctiesysteem beteugeld zullen 

worden. Let wél, inbreuken die gepaard gaan met lichamelijk letsel of schade aan goederen 

worden van het toepassingsgebied uitgesloten. De ambtenaar die de inbreuken vaststelt, is 

eveneens ook bevoegd om bij wijze van beschikking een administratieve geldboete lastens de 

overtreder op te leggen. Tegen de beschikking kan een administratief beroep aangetekend 

worden bij de Officier van Justitie, die de rechtmatigheid en doelmatigheid van de 

beschikking beoordeelt. Hij kan de boete vernietigen, verlagen of behouden. Tegen de 

beslissing van de Officier kan op voorwaarde van het stellen van een zekerheid opnieuw een 

schorsend beroep ingesteld worden bij de kantonrechter. Indien de beroepstermijn zonder het 

aanwenden van de beroepsmogelijkheid verstrijkt, wordt de boete afdwingbaar. Bij 

wanbetaling wordt de boete, in voorkomend geval tot twee maal, verhoogd. In de wet zijn een 

aantal verhaalsmiddelen voorzien.364  

 

                                                
362  DE HERT., P. “Democratie en rechtsbescherming bij zeer lichte administratieve sancties”, Panopticon 2008, 2 
363 Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften van 3 juli 1893, www.staatsblad.nl.   
364 VANDER Beken, T., “Administratieve afhandeling. Anders en beter?”, in T. BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. 
COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. 
VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 128. 
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Het voorzien in twee beroepsmogelijkheden maakt de procedure in voorkomend geval zwaar. 

Inzake de procedure voor de kantonrechter kan de vereiste van zekerheidstelling in het licht 

van art. 6 EVRM bekritiseerd worden.365  

 

10.2 Duitsland  

 

In Duitsland is een wet van toepassing die zowel zélf bepaalde gedragingen omschrijft alsook 

naar inbreuken uit andere wetgeving verwijst. Deze bestuurlijk sanctioneerbare niet-

strafrechtelijke handelingen worden “Ordnungswirdkeit” geheten. Bij het regelgevend 

optreden (op eender welk bestuursniveau) kan bepaald worden dat inbreuken op de genomen 

rechtsregels Ordnungswirdkeiten uitmaken. Het gaat voornamelijk om verkeersovertredingen 

en overtredingen met betrekking tot de openbare orde en veiligheid, overtredingen inzake 

milieu en stedenbouw,...  

De procedure, die vastgesteld werd in een raamwet, verloopt in grote lijnen als volgt:  

 

De vaststellingen van overtredingen worden overgemaakt aan de administratie, die een 

administratieve geldboete kan opleggen. Indien er aanwijzingen zijn dat de overtreding 

verband houdt met een strafrechtelijk feit, is de administratie verplicht de zaak aan het parket 

over te maken wat een einde van de bevoegdheid van de administratie betekent. De beslissing 

verwerft uitvoerbare kracht en kan afgedwongen worden indien de overtreder de termijn voor 

het verzet laat verstrijken. Wordt wél tijdig verzet gedaan, dient de administratie zich opnieuw 

over de zaak te buigen. Komt ze tot de conclusie dat de sanctie gehandhaafd moet blijven, dan 

wordt de zaak aan het Openbaar Ministerie overgemaakt. Deze zal op zelfstandige wijze een 

toetsing doorvoeren en de zaak doorverwijzen naar het Ambtsgericht indien ze van oordeel is 

dat de geldboete behouden moet blijven.366 De procedure is bijzonder omslachtig.  

 

 

                                                
365 Supra 108, punt C.  
366 VAN DAELE, D., “Strafrechtelijke rechtshandhaving in beweging: over decriminalisering, bestuurlijke boete 
en strafbeschikking.”, in F. VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN, D. VAN DAELE en B. SPRIET (eds.), Strafrecht als 
roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, Leuven, universitaire pers Leuven, 2005, 162; VANDER Beken, T., 
“Administratieve afhandeling. Anders en beter?”, in T. BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. COOLS, B. DE 
RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN (eds.), 
Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 128 
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10.3 Spanje  

 

Het Spaanse systeem van administratiefrechtelijke beteugeling inzake illegale drugs is geënt 

op het Duitse. De wet voorziet in een bestuurlijke geldboete voor bepaalde niet-

strafrechtelijke feiten. Op voorwaarde dat de overtreder aanvaardt om een behandeling in een 

officieel erkende instelling te ondergaan, kan de boete opgeschort worden.367  

 

Hoofdstuk 11. Alternatieven  

 

11.1 Administratieve sanctionering met depenalisering 

 

Vooraleerst bestaat de mogelijkheid om de lokale autoriteiten enige autonomie te verlenen om 

tot bestuursrechtelijke handhaving over te gaan. Van een dergelijk systeem wordt toepassing 

gemaakt in de GAS-Wet, volgens dewelke de gemeenten over de mogelijkheid beschikken 

om reglementen en politieverordeningen uit te vaardigen teneinde alle vormen van openbare 

overlast tegen te gaan en inbreuken daarop hetzij bestuursrechtelijk, hetzij strafrechtelijk te 

beteugelen. Door de depenalisering van de gedragingen uit de voormalige Titel X van het 

Strafrechtboek en deze uit de voormalige besluitwet van 29 december 1945 wordt het systeem 

kracht bijgezet.  

 

Men hoeft niet noodzakelijk over te gaan tot een bevoegdheidstoewijzing aan de lokale 

overheden, maar kan de normerende bevoegdheid ook bij de federale overheid laten. Het is 

perfect mogelijk een federale wet uit te vaardigen waarin voorzien wordt welke gedragingen 

gedepenaliseerd worden en die voortaan het voorwerp van administratiefrechtelijke 

handhaving zullen uitmaken, alsook welke instantie hiervoor instaat en welke procedure 

daartoe gevolgd dient te worden.368 Een dergelijk systeem is van toepassing in Duitsland, 

Spanje en Nederland.369  

 

                                                
367 VANDER Beken, T., “Administratieve afhandeling. Anders en beter?”, in T. BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. 
COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. 
VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 128. 
368 VANDER Beken, T., “Administratieve afhandeling. Anders en beter?”, in T. BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. 
COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. 
VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 127.  
369 Supra 107, Hoofdstuk 10.  
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11.2 Administratieve sanctionering zonder depenalisering 

 

11.2.1 Federale regelgeving, handhaving door parket 

 

Ingevolge de Wet Verkeersveiligheid370 dient de procureur des Konings aan de overtreder een 

bevel tot betaling op te leggen voor de in de wet genoemde strafrechtelijke inbreuken, die op 

geautomatiseerde wijze of door middel van een technisch hulpmiddel vastgesteld worden. De 

Koning bepaalt het bedrag waarmee de overtreding gesanctioneerd wordt. Dit bedrag, 

waarvan het minimum op 50 euro is vastgelegd, mag niet hoger zijn dan de geldboete die 

voor hetzelfde feit kan opgelegd worden in het kader van een strafrechtelijke vervolging. De 

overtreder verkrijgt een afschrift van het proces-verbaal, dat de in de wet bepaalde gegevens 

bevat. Op straffe van verhoging dient de betaling binnen de maand na kennisgeving van het 

bevel tot betaling te geschieden. De overtreder beschikt over de mogelijkheid om beroep aan 

te tekenen bij de politierechtbank, die de wettigheid en de proportionaliteit van de opgelegde 

boete zal beoordelen.371  

 

11.2.2 Federale regelgeving, administratiefrechtelijk handhaving 

 

In dit geval wordt het proces-verbaal van vaststelling van de strafrechtelijke feiten aan het 

parket overgemaakt. Een kopij wordt naar de bevoegde administratie gezonden. Het openbaar 

ministerie beschikt over een door de wet bepaalde termijn om over te gaan tot strafrechtelijke 

vervolging. Verstrijkt de termijn of wordt de zaak geseponeerd, dan komt het aan de 

administratie toe om alsnog bestuursrechtelijk te handhaven. Van dit systeem wordt 

toepassing gemaakt in de GAS-Wet voor wat de gemengde inbreuken betreft (nl. 

samenloopregeling), alsook in het sociaal strafrecht.372  

                                                
370 Wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, BS 25 februari 2003.  
371 Art. 31 Wet van 7 februari 2003, BS 25 februari 2003; VAN DAELE, D., “Strafrechtelijke rechtshandhaving in 
beweging: over decriminalisering, bestuurlijke boete en strafbeschikking.”, in F. VERBRUGGEN, R. 
VERSTRAETEN, D. VAN DAELE en B. SPRIET (eds.), Strafrecht als roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, 
Leuven, universitaire pers Leuven, 2005, 1628;  VANDER Beken, T., “Administratieve afhandeling. Anders en 
beter?”, in T. BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. 
SNACKEN, P. TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 129 (zie ook LENAERTS, P., “Overlastbestrijding begint met de bestrijding 
van...nieuwe overlastsancties”, Orde dag 2003, 79). 
372 VANDER Beken, T., “Administratieve afhandeling. Anders en beter?”, in T. BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. 
COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. 
VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 130-131.  
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11.2.3 Lokale regelgeving en administratiefrechtelijke sanctionering 

 

Hoger werd gesteld dat het mogelijk is om aan gemeenten autonomie te verlenen om in hun 

reglementen en verordeningen de strijd tegen overlast en andere factoren van gemeentelijk 

belang aan te gaan.   

 

De sanctionering gebeurt naar keuze van de gemeenteraad hetzij strafrechtelijk, hetzij 

bestuursrechtelijk. Dit is slechts mogelijk indien de betrokken gedraging nog niet krachtens 

een hogere regelgeving geviseerd worden. Teneinde het werkingsgebied van de gemeenten te 

verruimen, kunnen een aantal bepalingen uit federale of gewestelijke wetgeving 

gedepenaliseerd worden.373  

 

11.3 Besluit 

 

Gezien de GAS-Wet o.a. naar een werklastverlaging voor het openbaar ministerie streeft, is 

een federale regelgeving met afhandeling door het parket de minst bevredigende optie.  

 

Inzake de opties zonder depenalisering kan men over een federale regelgeving met 

bestuurlijke handhaving en een lokale handhaving met administratiefrechtelijke sanctionering 

discussiëren. In wat hierna volgt zullen wij dit laatste systeem beoordelen in de 

veronderstelling dat de gemeenteraad overgaat tot beteugeling van diens reglementen met 

politiestraffen. Vooraleerst staan beide opties een snelle afhandeling van de zaak in de weg. 

Daarnaast is een federale regelgeving met bestuursrechtelijke sanctionering en een lokale 

regeling met administratieve beteugeling nefast voor de werklast binnen het openbaar 

ministerie. Het belangrijkste verschil tussen beide regelingen bestaat eruit dat in voorkomend 

geval een beleidssepot vanwege het parket in een systeem van federale regelgeving met 

administratieve sanctionering nog kan opgevangen worden gezien er nog bestuursrechtelijke 

handhaving mogelijk is. In een systeem van lokale regelgeving daarentegen zal seponering tot 

straffeloosheid leiden.  Gezien in een democratische staat straffeloosheid onaanvaardbaar is, 

zou men teneinde het aantal beleidssepots terug te dringen, kunnen pleiten voor een strafrecht 

als ultimum remedium. Anderzijds zorgen beide systemen ervoor dat het parket kan optreden 

                                                
373 VANDER Beken, T., “Administratieve afhandeling. Anders en beter?”, in T. BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. 
COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. 
VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 131-132. 
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voor die aangelegenheden waarvoor de gemeente minder geplaatst zou zijn. Bij wijze van 

voorbeeld kan in het kader van de lokale sanctionering zonder depenalisering gedacht worden 

aan het kwaadwillig verwonden of doden van andermans huisdier zoals bedoeld in oud art. 

557, 5° S.W. Gelet op de bijzondere opzet en het gevoelig karakter van de inbreuk is het best 

mogelijk dat de gemeente het parket beter geschikt acht om in dergelijke zaken uitspraak te 

doen. In dit geval kan de gemeente sanctioneren met een politiestraf in plaats van met een 

bestuurlijke sanctie. Het lijkt hoe dan ook aangewezen indien gewerkt wordt met één van de 

twee hiervoor genoemde systemen, dit te combineren met een overleg tussen de gemeenteraad 

en het parket inzake vervolgingsbeleid.  

 

Het systeem lokale handhaving zonder depenalisering zal, in geval de gemeenteraad opteert 

voor een beteugeling via administratieve sancties, in de praktijk weinig werkbaar zijn gelet op 

de hoge regeldichtheid die ons land kent.  

 

Wat de alternatieven die met depenalisatie gepaard gaan betreft, is een federaal systeem het 

mindere alternatief. Een bestuurlijk handhavingsbeleid is immers eigen aan elke gemeente 

(types van overlast, demografische kenmerken, personeel en geldmiddelen waarover het 

gemeentebestuur beschikt,...). Gelet op de hierboven genoemde opties, dient de voorkeur uit 

te gaan naar een systeem van bestuurlijke handhaving, gesitueerd op lokaal niveau, dat 

gepaard gaat met een zekere depenalisatie. Hier doet het probleem van de regeldichtheid zich 

immers niet voor. Het beteugelen met administratieve sancties kent een vlotter verloop dan de 

klassieke strafrechtelijke procedure en bovendien wordt het parket ontlast. Op deze manier 

wordt komaf gemaakt met straffeloosheid. De gemeenteraden kunnen in hun reglementen nog 

steeds voorzien in een politiestraf voor die overtredingen waarvoor zij het parket beter 

geschikt achten. Bijgevolg kan men dit perfect in het strafrechtelijk beleid op hoger niveau 

kaderen door het opstellen van een zonaal veiligheidsplan. Om deze redenen is dit alternatieve 

systeem het best geplaatst om aan de doelstellingen van de GAS-Wet te voldoen.  

Eerder werd gesteld dat depenalisering ertoe leidt dat minderjarigen die op het ogenblik van 

de feiten nog geen 16 jaar oud waren, tussen de mazen van het net glippen daar zowel 

bestuurlijke als strafrechtelijke vervolging ten opzichte van deze personen uitgesloten is. Dit 

probleem dient men op twee wijzen op te vangen. Enerzijds is wettelijke tussenkomst vereist 

teneinde de gemeentelijke administratieve sancties, naar analogie met de Voetbalwet374, 

mogelijk te maken voor minderjarigen die op het moment waarop de feiten gepleegd werden 

                                                
374 Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, BS 3 februari 1999. 
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minstens 14 jaar oud zijn en anderzijds dient men het lokaal bestuurlijk handhavingsysteem 

met depenalisatie aan te vullen met een systeem federale regelgeving en 

administratiefrechtelijke handhaving zonder depenalisering voor wat de inbreuken betreft die 

frequent door personen, jonger dan 16 (of na wettelijk ingrijpen 14)jaar gepleegd worden. 

Deze laatste zinsnede houdt concreet in dat men een uitzondering op het samenloopverbod en 

een samenloopregeling dient te voorzien voor gedragingen die veelvuldig door jongeren 

beneden de 16 (of na wettelijke ingrijpen 14) jaar gepleegd worden zodat deze categorie van 

personen ingevolge hun overtredingen voor de jeugdrechtbank kunnen verschijnen.  
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5. De implementatie en toepassing van de 
gemeentelijke administratieve sancties in België, 
Vlaanderen en gerechtelijk arrondissement 
Dendermonde  
 

Hoofdstuk 1. Algemeen  

 

In opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Ambtenarenzaken, 

Grootstedenbeleid en Maatschappelijke Integratie en Gelijke Kansen werd gedurende 1 

december 2005 tot 30 juni 2006 door de onderzoeksteams International Research on Criminal 

Policy en Sociale Veiligheidsanalyse van de Universiteit van Gent een onderzoek verricht 

naar de implementatie van de gemeentelijke administratieve sancties op het gehele Belgische 

grondgebied. Het onderzoek werd uitgevoerd door F. CAMMAERT, die op de steun van 

promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKEN kon rekenen.375 Een gelijkaardige studie werd 

gedurende de maanden mei tot juli 2008 verricht door het team van Politie en Veiligheid van 

de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten376. Binnen dit team werd de uitvoering van 

het onderzoek toegewezen aan T. DE SCHEPPER. Een coördinerende functie kwam toe aan K. 

VAN HEDDEGHEM en M. VERBEEK.377 De resultaten geven terug in welke mate de GAS reeds 

geïmplementeerd werd op 1 juli 2008. Let wél, het onderzoeksgebied van deze laatste studie 

is beperkt tot Vlaanderen. Daarnaast werd in de maand april 2011 op zelfstandige basis 

gepeild naar de toestand van de gemeentelijke administratieve sancties in het gerechtelijk 

arrondissement Dendermonde. In wat hierna volgt, worden de resultaten van alle onderzoeken 

gebundeld.  

 

 

 

 
 

                                                
375 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 1. 
376 Hierna verkort: “VVSG”. 
377 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
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Hoofdstuk 2. Implementatie versus toepassing  

 

Men dient de notie “implementatie” duidelijk te onderscheiden van het begrip “toepassing”. 

Het wil immers niet zeggen dat gemeenten die voor de inbreuken op hun reglementen in 

bestuurlijke sancties voorzien, die bestuurlijke sancties ook effectief opleggen. 

Met implementatie wordt de inschrijving van de gemeentelijke administratieve sancties in 

reglementen bedoeld. Ingeval de gemeente de mogelijkheid om bestuursrechtelijk te 

sanctioneren al effectief aangewend heeft, spreekt men over de toepassing van de GAS.  

 

Hoofdstuk 3. Response rate en implementatiegehalte 

 

3.1 In België  

 

3.1.1 Cijfergegevens  

 

België telt 589 gemeenten378 waarvan 446 (75,7%) deelnamen aan het onderzoek. Uit de 

resultaten blijkt dat op 31 december 2005 reeds 183 gemeenten (41%) administratieve 

sancties hadden opgenomen in diens reglementen. Onderstaande figuur geeft een beeld van de 

territoriale spreiding.379  
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378 Onder punt 4. “De implementatie van de gemeentelijke administratieve sancties” worden steden geacht ook 
onder de notie “gemeente” te vallen, tenzij anders bepaald.  
379 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 14.  
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Van de 475 gemeenten die in 2007 aan het onderzoek van VANDER STEENE deelnamen, 

bevestigt 47,2% de GAS reeds in diens gemeentelijke reglementen ingeschreven te hebben.380  

 

3.1.2 Motieven (voorlopige) ontstentenis GAS  

 

Als voornaamste redenen voor niet-implementatie gaven de gemeenten in 2005 de volgende 

zaken op:  

 
- dat, wat meergemeentenzones betreft, zij nog werken aan de afstemming van hun 

verschillende reglementen;  

- dat het aan de politie en het openbaar ministerie toekomt om inbreuken op te sporen 

en te vervolgen;  

- dat het politiereglement ofwel nog gestemd moet worden door de gemeenteraad, ofwel 

nog herzien moet worden alvorens over te gaan tot de implementatie van 

gemeentelijke administratieve sancties;  

- dat er onzekerheid heerst inzake de GAS-Wet; 

- dat men nog wacht op de aanstelling van een – in bepaalde gemeenten provinciale – 

ambtenaar. 

 

Andere redenen zijn dat de gemeenten niet wensen over te gaan tot bestuurlijke sanctionering, 

personeelstekort in combinatie met een gebrek aan financiële middelen om de nodige 

aanverwingen te doen, leemten in de wet, afwezigheid van problemen die een bestuurlijke 

aanpak zoals bedoeld door de GAS-Wet vergen, de omslachtige procedure, praktische 

problemen,... 381  

 

 

 
 

                                                
380 PONSAERS, P., en VERHAGE, A., “Empirische studies naar de verzadiging van het Openbaar ministerie”, in T. 
BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. 
TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, 
Kluwer, 2004, 64.  
381 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 14-16.  
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3.1.3 Indeling volgens verstedelingsgraad  

 

De grote steden alsook de Brusselse Randgemeenten en regionale steden scoren het hoogst 

inzake de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties. De niet of matig 

verstedelijkte gemeenten behalen de laagste score, met dien verstande dat de toepassing van 

de GAS toeneemt naarmate de verstedelijking verhoogt.382  

 

3.2 In Vlaanderen  

 

3.2.1 Cijfergegevens  

 

Het onderzoek toont aan dat 161 van de 308 Vlaamse gemeenten op 1 juli 2008 reeds 

voorzien hadden in het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties. M.a.w. op 1 

juli 2008 gold een implementatiegehalte van 52%. Van de 147 gemeenten waarin het systeem 

nog niet van kracht is, verklaren er 58 het systeem te zullen instellen binnen het jaar. Bij 40 

andere gemeenten zijn de gemeentelijke administratieve sancties in overleg. Het aantal 

gemeenten dat bevestigt geen toepassing van het systeem te willen maken, wordt 

teruggebracht op 49.383 De implementatie wordt procentueel voorgesteld als volgt:   
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382 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 20. 
383 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
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Wanneer men deze cijfergegevens vergelijkt met het onderzoek dat in 2005 gevoerd werd, 

komt men tot de conclusie dat er in Vlaanderen minstens een stijging van 9,7% moet geweest 

zijn. De volgende tabel toont aan hoe we aan dit percentage komen.  

 

 Aantal deelnemende 

gemeenten 

Aantal gemeenten 

die implementeerden 

% 

Onderzoek 2008 308 161 52,7% 

Onderzoek 2005 263 86 32,7% 

Verschil 45 75 [(75-45)/308] 

*100=9,7% 

 

3.2.2. Motieven (voorlopige) ontstentenis GAS  

 

De belangrijkste reden voor het weigeren om de gemeentelijke administratieve sancties in te 

stellen, is het tekort aan personeelsleden. Gemeenten die het systeem op korte termijn willen 

invoeren, wijten de vertragingen aan samenwerkingsproblemen. Een tal van gemeenten 

maken immers deel uit van een meergemeentepolitiezone en achten het daarom noodzakelijk 

om uniforme politiereglementen op te maken, wat enige tijd vergt.384  

 

3.2.3 Provinciale verschillen  
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384 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
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De bovenstaande figuur geeft voor elke provincie uit Vlaanderen de toepassingsgraad van de 

gemeentelijke administratieve sancties. Ter herinnering dient gezegd te worden dat deze 

figuur de toestand teruggeeft zoals ze op 1 juli 2008 bestond. De provincies Vlaams-Brabant 

en Oost-Vlaanderen scoren het beste. In beide provincies werd een dienst Gemeentelijke 

Administratieve Sancties ingesteld waarin juristen werkzaam zijn. De gemeenten die gelegen 

zijn op het grondgebied van de genoemde provincies, beslissen vrij of zij hun GAS-dossiers al 

dan niet op provinciaal niveau laten afhandelen. In Antwerpen is er samenwerking op 

interlokaal vlak, wat inhoudt dat gemeenten die tot hetzelfde arrondissement of politiezone 

behoren, pogen om gemeenschappelijke sanctionerende ambtenaren aan te stellen. Opvallend 

is dat in de provincies Limburg en West-Vlaanderen, die de laagste score behalen, nauwelijks 

samenwerkingsverbanden bestaan.385  

 

3.2.4 Arrondissementele verschillen  

 

Het expertenteam van de VVSG toont op basis van de op 1 juli 2008 verzamelde gegevens 

aan dat de implementatie van de gemeentelijke administratieve sancties het hoogst is in de 

gerechtelijke arrondissementen Leuven (97%), Brussel (94%) en Oudenaarde (80%). De 

laagste score wordt gevonden in de gerechtelijke arrondissementen Brugge (13%), Mechelen 

(15%) en Kortrijk (19%).386  

 

3.2.5 Verschillen op basis van een socio-economische indeling  

 

Na een socio-economische indeling van de Vlaamse gemeenten blijkt dat de toepassing van 

de gemeentelijke administratieve sancties het hoogst ligt in residentiële randgemeenten met 

hoge inkomens zoals Brasschaat en Sint-Martens-Latem. Ook woongemeenten in de 

stadsrand, grootsteden en regionale steden doen het goed. De landelijke gemeenten en alsook 

                                                
385 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
386 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
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de steden en agglomeratiegemeenten met een industriële activiteit kennen het laagste 

implementatiegehalte.387  

 

3.3 In gerechtelijk arrondissement Dendermonde 

 

3.3.1 Cijfergegevens  

 

Van de 23 gemeenten die deel uitmaken van gerechtelijk arrondissement Dendermonde, 

namen er 17 deel aan het onderzoek. Er geldt ter zake een response rate van 73,9%.  

Het politiereglement van de 6 niet deelnemende gemeenten werd op de relevante 

gemeentewebpagina teruggevonden. De volgende figuur verduidelijkt om welke gemeenten 

het gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) gemeenten die de GAS implementeerden. 

                                                
387 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
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Bijgevolg kunnen, wat de implementatie betreft, alle gemeenten van gerechtelijk 

arrondissement Dendermonde bij de beoordeling betrokken worden. De GAS werd in 16 

gemeenten (69,6%) in de reglementen ingeschreven. Van diegene die nog niet tot 

implementatie overgingen, verklaren 4 gemeenten dat zij het systeem in de toekomst wensen 

in te voeren. Eén gemeente geeft te kennen dat het GAS-reglement begin mei 2011 aan de 

gemeenteraad zal worden voorgelegd. Slechts twee gemeenten wijzen de invoering van het 

systeem af.  
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3.3.2 Motieven (ontstentenis) invoering GAS 

 

Aan de 16 gemeenten die de GAS reeds geïmplementeerd hebben, werd gevraagd naar hun 

beweegreden daartoe. De meest opgeworpen reden is het opvangen van het seponeringsbeleid 

van het parket inzake kleine overtredingen. Andere gemeenten stellen dat zij overlast wensen 

tegen te gaan. Deze tweede reden formuleert eigenlijk gewoon de eerste reden een beetje 

anders. Slechts 1 gemeente stelt dat zij het verbaliseren effectiever wil maken.  

 

Wanneer aan de 7 niet-implementeerde gemeenten hun redenen gevraagd worden, werpen ze 

de volgende zaken op:  

 

- de procedure is te omslachtig (twee gemeenten); 

- er is onvoldoende personeel en te weinig middelen om nieuwe personeelsleden aan te 

werven (twee gemeenten);  

- eerst wordt gepoogd om een uniform politiereglement uit te werken met andere 

gemeenten die tot dezelfde politiezone behoren (twee gemeenten); 
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- er is onvoldoende politieke draagkracht (twee gemeenten);  

- er heerst  twijfel over het nut van de GAS (één gemeente);  

- belastingen zijn ook een vorm van bestraffing (één gemeente);  

- het GAS-systeem maakt een inbreuk op het beginsel scheiding der machten uit gezien 

de functie van parket en deze van rechter verenigd worden in handen van éénzelfde 

sanctionerende ambtenaar (een gemeente); 

- er is géén nood aan een alternatief systeem want er is niet echt sprake van overlast 

(een gemeente).  

 

Hoofdstuk 4. Peiling naar de toepassing van de GAS  

 

4.1 Begripsomschrijving.  

 

Eerder werd erop gewezen dat de notie “implementatie” duidelijk dient onderscheiden te 

worden van het begrip “toepassing”. Het wil immers niet zeggen dat gemeenten die voor de 

inbreuken op hun reglementen in bestuurlijke sancties voorzien, die bestuurlijke sancties ook 

effectief opleggen. 

 

4.2 In België  

 

4.2.1 Cijfergegevens  

 

Tegen uiterlijk 31 december 2005 hadden minstens 102 (58%) van de Belgische gemeenten 

al bestuurlijk gesanctioneerd. De term “minstens” werd gekozen omwille van het feit dat 

slechts 176 van de 183 gemeenten die de GAS reeds implementeerden, een antwoord gaven 

op de vraag of zij reeds bestuurlijk gesanctioneerd hadden. In 2007 steeg het aantal 

toepassende gemeenten met 9,3%.388 De figuur op de volgende pagina toont de territoriale 

verspreiding anno 2005 aan.389 

                                                
388 PONSAERS, P., en VERHAGE, A., “Empirische studies naar de verzadiging van het Openbaar ministerie”, in T. 
BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. 
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4.2.2 Motieven niet toepassen GAS 

 

In bepaalde gemeenten werden nog geen vaststelling gedaan van feiten die krachtens hun 

politiereglement administratiefrechtelijk sanctioneerbaar zijn. In andere gemeenten kon het 

reglement inzake bestuurlijke sancties nog geen toepassing vinden daar het nog maar net 

gestemd werd. Ook het wachten op een (provinciaal) sanctionerend ambtenaar vormt een 

beletsel. Andere redenen zijn: personeelstekort, het nog treffen van voorbereidingen, de 

omslachtige procedure, het wachten op een nieuw reglement dat voor geheel de politiezone 

zal gelden, praktische problemen,...390 

 

4.3 In Vlaanderen 

 

4.3.1 Cijfergegevens  

 

In de twee provincies die over een eigen provinciale dienst Gemeentelijke Administratieve 

Sancties beschikken, bestaan er grote verschillen. Ongeveer 80% van de dossiers mondt in 

Vlaams-Brabant uit in een administratieve geldboete, terwijl dat in Oost-Vlaanderen slechts 

                                                                                                                                                  
TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, 
Kluwer, 2004, 66. 
389 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 17.  
390 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 18-19. 
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27,99% is. Dit verschil is te verklaren daar in de laatstgenoemde provincie veel dossiers 

onontvankelijk werden verklaard omwille van vormgebreken zoals onbekende dader, 

laattijdigheid,... In gemeenten waar een interlokaal samenwerkingsverband bestaat, wordt in 

66% van de dossiers een administratieve geldboete opgelegd. De gemeenten die hun dossiers 

volledig zelfstandig behandelen, doen het het minste goed.391 Over het algemeen kent 

Vlaanderen in 2005 een toepassingsgehalte van 53%. In 2007 stijgt het percentage 

toepassende gemeenten met 19%.392  

 

4.3.2 Motivering niet toepassen GAS 

 

De belangrijkste redenen zijn ondercapactiteit van de gemeente, alsook afspraken met de 

procureurs des Konings omtrent het vervolgingsbeleid en vormgebreken.393  

 

4.4 In gerechtelijk arrondissement Dendermonde  

 

Alle tien deelnemende gemeenten die de GAS reeds implementeerden394  verklaren ook al 

effectief bestuurlijke sancties opgelegd te hebben. Het jaartal waarin zij dit deden, schommelt 

voor alle gemeenten tussen 2007 en 2010. 

 

 

 

 

                                                
391 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
392 PONSAERS, P., en VERHAGE, A., “Empirische studies naar de verzadiging van het Openbaar ministerie”, in T. 
BALTHAZAR, J. CHRISTIAENS, M. COOLS, B. DE RUYVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. 
TRAEST, T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN (eds.), Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, 
Kluwer, 2004, 66. 
393 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
394 Het gaat om de tien deelnemende gemeenten zoals bedoeld in de figuur onder nr. 3.3.1.  
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Hoofdstuk 5. Meest voorkomende inbreuken 

 

5.1 In België  

 

Aldus 47 van de 102 Belgische gemeenten die reeds toepassing maken van de GAS zijn de 

meest voorkomende inbreuken tot op datum van 31 mei 2006 wildplakken en graffiti, 

overtreden van het verbod geen terrassen of bebouwingen aan het gebouw of de woning aan 

te brengen zonder de toestemming van de burgemeester (stoelen, tafels, windschermen en 

containers), geluidsoverlast overdag, overtreden van het gebod honden aan de leiband te 

houden, nachtlawaai, niet voldoen aan de verplichting om straten en doorgangen te reinigen 

en veilig te houden, weigeren bouwvallige gebouwen te herstellen of slopen, verbranding van 

afvalstoffen (o.a. tuinvuur), op de openbare weg voorwerpen achterlaten die al dan niet 

schadelijk zijn, sluikstorten, niet opruimen van hondenpoep, wildplassen, samenscholen op de 

openbare weg,...  

 

Naar de toekomst toe wensen de ondervraagde gemeenten de volgende zaken 

bestuursrechtelijk te kunnen beteugelen: sluikstorten, nachtlawaai, hinderen van voetgangers 

door parkeren op het voetpad, hondenpoep, autowrakken op straat,...395 

 

5.2 In Vlaanderen  

 

5.2.1 Gemengde inbreuken 

 

Eerder hebben we gesteld dat er inzake gemengde inbreuken twee soorten bestaan. De eerste 

categorie inbreuken (art. 327 tot 330, 398, 448, 461 en 463 S.W.) kunnen enkel 

administratiefrechtelijk beteugeld worden indien de procureur des Konings binnen een 

termijn van twee maanden meedeelt dat hij géén gevolg zal geven aan de feiten en dat 

bestuurlijke afhandeling aangewezen is.  

                                                
395 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 21-23. 
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De tweede categorie van inbreuken (art. 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°,561, 1° en 

563, 2° en 3° S.W.) kunnen enkel bestuursrechtelijk gehandhaafd worden indien de procureur 

des Konings binnen een termijn van twee maanden, die aanvangt vanaf de dag van ontvangst 

van het proces-verbaal, niet overgaat tot vervolging, opsporing of gerechtelijk onderzoek of 

indien hij wegens ontoereikende bezwaren besluit om te seponeren.  

 

Op Vlaams grondgebied komt de eerste categorie van inbreuken in 64% van de gemeentelijke 

reglementen voor. Slechts 12% schrijft zowel de eerste als de tweede categorie in diens 

gemeentelijke reglementen in. De gemeenten die geen gemengde sancties op de overtreding 

van hun reglementen stellen, vertegenwoordigen 18%.  

 

Wat de eerste categorie betreft, worden schade aan roerend goed, nachtlawaai en schade aan 

onroerend goed het meeste vastgesteld. Inzake de tweede categorie hebben de meeste 

vaststellingen betrekking op een dreigende aanslag.  

 

De gemengde inbreuken uit de tweede categorie worden in de meeste gevallen door het 

parket afgehandeld. Inzake de eerste categorie wordt hooguit 40% van de inbreuken 

geseponeerd omwille van gebrek aan toereikende bezwaren. Slechts in een verwaarloosbaar 

aantal gevallen wordt een opsporings- of gerechtelijk onderzoek ingesteld. Hetzelfde geldt 

voor de vervolging door het parket. Hieruit volgt dat wat de eerste categorie betreft, er veelal 

sprake zal zijn van een bestuursrechtelijke afhandeling. Bijgevolg wordt het parket ontlast.396 

  

5.2.2 Meest voorkomende inbreuken in Vlaanderen  

 

De meeste vaststelling van inbreuken op gemeentelijke reglementen situeren zich in het kader 

van overlast door honden (vb. hondenpoep achterlaten, honden niet aan de leiband houden) en 

geluidsoverlast. De minst voorkomende gedragingen zijn nalatigheden inzake eigendommen 

(vb. ongesnoeide bomen,...) en wildplakken. De figuur op pag. 130 vervolledigt de lijst.397 

                                                
396 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
397 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
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voornaamste overlasttypes in Vlaanderen
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geluidsoverlast 's nachts 
 

 

 

5.3 In gerechtelijk arrondissement Dendermonde  

 

5.3.1 Vraagstelling en onderzoeksdomein 

 

Aan de tien deelnemende gemeenten die de GAS reeds implementeren398 werd gevraagd voor 

welke gedragingen zij in hun reglementen bestuurlijke sancties voorzien. Het gaat, in 

tegenstelling tot de meest voorkomende inbreuken die op nationaal en Vlaams niveau 

onderzocht werden, om de implementatie en niet om de toepassing van de inbreuken. Op 

grond van de politiereglementen die gepubliceerd werden op de websites van de niet-

deelnemende gemeenten die reeds implementeerden, werden ook deze gemeenten bij de 

beoordeling betrokken. In wat hierna volgt zullen de overtredingen die het meeste werden 

ingeschreven in de gemeenten Temse, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Sint-Niklaas, 

Lebbeke, Dendermonde, Ninove, Haaltert, Denderleeuw, Lokeren, Zele, Berlare en Laarne 

weergegeven worden. Over Wetteren en Wichelen zijn geen gegevens voorhanden. Wat deze 

gemeenten betreft, gaf de gemeente Laarne te kennen dat een uniform politiereglement werd 

opgesteld voor en door de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen. Gezien dit niet 

geverifieerd kon worden, zullen we het inzake de meest voorkomende inbreuken niet hebben 

over de gemeenten Wetteren en Wichelen.  

 

                                                
398 Het gaat om de gemeenten zoals bedoeld in de figuur onder  punt 3.3.1  
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5.3.2 Overlast, samenloop en depenalisering 

 

De uitsluitend bestuursrechtelijk sanctioneerbare vormen van overlast die het meeste 

voorkomen in de politiereglementen van de hierboven genoemde gemeenten die deel 

uitmaken van gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn (in volgorde van dalend 

voorkomen): geluidsoverlast, niet opruimen van hondenpoep, wildplassen, wildplakken, 

dieren niet aan de leiband houden, het opzettelijk beschadigen van zaken die aan de openbare 

overheid toebehoren (o.a. planten in openbare parken,...), sluikstorten, het achterlaten van 

voedingsrechten en vuilnis (kleinschalig), vuilniszakken buiten plaatsen op bepaalde plaatsen 

en tijdstippen en graffiti spuiten.  

 

Wat de samenloopregeling betreft, komen de inbreuken van de eerst categorie (art. 327 tot 

330, 398, 448, 461 en 463 S.W.) slechts in ongeveer 12,5% van de reglementen voor, met 

uitzondering van art. 398 S.W., dat geen enkele keer werd ingeschreven.  

 

Van de tweede categorie (artikelen 526,534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°,561, 1° en 563, 2° 

en 3° van het Strafwetboek) werd frequenter gebruik gemaakt. Elke inbreuk kwam minstens 

in 9 (64,3%) van de 14 reglementen voor. De overtreding vervat in art. 561° S.W.; zijnde 

nachtgerucht of nachtrumoer, werd zelfs in 92,6% van de politiereglementen ingeschreven.  

 

Inzake de gedepenaliseerde inbreuken bestaat de top van meest geïmplementeerde 

overtredingen (in volgorde van dalende voorkomen) uit:  

 

- het nalaten straten of doorgangen te reinigen (oud art. 551,3° S.W.); 

- wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig aftrekken of scheuren (oud art. 560, 

1° S.W.); 

- het verbod overtreden om op bepaalde plaatsen vuurwapens af te schieten of enig 

vuurwerk af te steken (oud art. 553, 1° S.W.); 

- nalaten of weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de administratieve 

overheid om gebouwen die bouwvallig zijn te herstellen of te slopen (oud art. 551,7° 

S.W.); 
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- stenen of andere harde lichamen, of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of 

beschadigen, tegen verende voertuigen, huizen, gebouwen, en afsluitingen van een 

ander werpen, of in tuinen en besloten ervan (oud art. 557, 4° S.W.); 

- honden aanhitsen of niet terughouden, wanneer deze de voorbijgangers aanvallen of 

vervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt (oud art. 556, 4° S.W.). 

 

Samenvattend kan men stellen dat de mogelijkheden die zowel de samenloopregeling als de 

depenalisering biedt, niet onbenut zijn gebleven in de 14 ondervraagde gemeenten van 

gerechtelijk arrondissement Dendermonde. 

 

Hoofdstuk 6. Vaststellingsbevoegde personen  

 

6.1 In België  

 

6.1.1 Algemeen  

 

Hierbij dient in herinnering te worden gebracht dat de onderstaande resultaten betrekking 

hebben op de 47 van de 102 Belgische gemeenten die reeds toepassing maken van de GAS. 

De toestand zoals deze op 31 mei 2006 bestond, wordt in hetgeen hierna volgt uiteengezet.  

 

6.1.2 Politieambtenaren en hulpagenten  

 

In alle ondervraagde gemeenten gebeurt de vaststelling door politieambtenaren. Iets meer dan 

de helft stelt hiervoor het voltallige politiekorps ter beschikking. Aanwerving van extra 

politieambtenaren bleek nergens nodig te zijn.  

 

Teneinde de politieambtenaren in staat te stellen om op adequate wijze van de nieuwe 

wetgeving gebruik te maken, kregen zij in iets meer dan de helft van de ondervraagde 

gemeenten een bijkomende opleiding.  
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In 33 gemeenten kent de vaststelling door politieambtenaren problemen (70,2%). Toch 

verklaart 45,5% daarvan dat de problemen zelden voorkomen. Het gaat om de volgende 

moeilijkheden: het onvoldoende gekend zijn van de verschillende inbreuken, te geringe 

omschrijving van het feit, onbekende dader, ontbreken van een verwijzing naar het algemeen 

politiereglement en te laat overmaken van het proces-verbaal. De minst voorkomende 

complicaties zijn dat de inbreuk vaak onder verschillende incriminaties vallen, dat de 

inwoners het systeem niet genoeg kennen, dat de afwerkingstermijnen te kort zijn, de 

verscheidenheid aan reglementering,... 

 

Naast de politieambtenaren worden in 32 van de 47 gemeenten die de GAS reeds toepassen 

hulpagenten ingeschakeld. Bij 62,5% zijn er geen gespecialiseerde hulpagenten en worden 

alle hulpagenten ingezet. Een bijkomende opleiding werd door 1/3de van de gemeenten 

noodzakelijk geacht. De weinig voorkomende problemen in dit kader zijn niet van reguliere 

aard. Onbekende dader, te geringe omschrijving van het feit, laattijdig overzenden van het 

proces-verbaal en  gebrek aan kennis zijn de voornaamste moeilijkheden die zich reeds 

voordeden.399  

 

6.1.3 Gemeenteambtenaren  

 

De mogelijkheid om gemeenteambtenaren met een vaststellingsbevoegdheid te bekleden, 

werd in 34% van de ondervraagde gemeenten aangewend. Daartoe dienden 7 gemeenten over 

te gaan tot aanwerving van extra personeelsleden. Ongeveer 3/4de van deze ambtenaren blijft 

naast de vaststellingstaak nog een andere functie uitoefenen. In de meeste gemeenten 

verkregen de ambtenaren een bijkomende opleiding.  

 

Slechts 5 gemeenten hebben reeds problemen gekend inzake de vaststelling door 

gemeenteambtenaren, waarvan 1 gemeente verklaart dat de moeilijkheden zich op 

permanente basis voordoen. Het gaat voornamelijk om het opvragen van de identiteit, 

                                                
399 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 24-27. 
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weerstand vanwege de overtreder, het betwisten van de legitimatie van de vaststeller door de 

overtreder,...400  

 

6.1.4 Vaststelling door ambtenaren van vervoersmaatschappijen en 

bewakingsagenten 

 

Geen enkele van de ondervraagde gemeenten hebben deze mogelijkheid reeds benut.401  

 

6.2 In Vlaanderen  

 

Volgens de resultaten die de VVSG op 1 juli 2008 verkreeg, zijn in bijna alle gemeenten 

uitsluitend politieambtenaren bevoegd om vaststellingen inzake gemeentelijke 

administratieve sancties te verrichten. Dit kan verklaard worden gezien zij de enige zijn die 

krachtens de GAS-Wet gemengde inbreuken mogen verbaliseren.  

 

vaststellingsbevoegdheid

90%

5%
3%2%

politie (ambtenaren en

hulpagenten)

gemeenschapswachten 

andere

gemeentepersoneel 

 

 

De meeste gemeenten die over een dienst gemeenschapswachten beschikken, gebruiken die 

voornamelijk voor andere taken dan vaststelling inzake GAS. Om deze reden blijft men om te 

verbaliseren bijna uitsluitend een beroep op de politie doen.402  

                                                
400 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 27-28. 
401 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 29.  
402 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
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6.3 In gerechtelijk arrondissement Dendermonde  

 

6.3.1 Onderzoeksdomein  

 

De hierna volgende resultaten hebben betrekking op de tien deelnemende gemeenten die de 

GAS reeds implementeerden zijnde: Temse, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, 

Lebbeke, Denderleeuw, Zele, Wetteren, Laarne en Wichelen.  

 

6.3.2 Cijfergegevens  

 

In alle deelnemende gemeenten wordt een vaststellingsbevoegdheid aan de politieambtenaren 

toegekend. Een bijkomende opleiding werd door 20% van de gemeenten verschaft. Ruim 

80% verklaart dat de vaststelling door de politieambtenaren geen problemen kent. Slechts 1 

gemeente ziet moeilijkheden omwille van het feit dat het bevoegde politiekorps geen 

prioriteit maakt van het verbaliseren van inbreuken die bestuursrechtelijk gehandhaafd 

worden.  

 

Slechts in de helft van de ondervraagde gemeenten komt deze vaststellingsbevoegdheid ook 

aan hulpagenten toe. Op de vraag of hiertoe een bijkomende opleiding genoten werd, geeft 

4/5de van de gemeenten geen antwoord. Één gemeente stelt dat dit het geval is geweest.  

In 60% van de gemeenten zijn geen problemen inzake de vaststelling door hulpagenten. Wat 

de overige gemeenten betreft, zijn hieromtrent geen gegevens voorhanden. 

 

De helft van de ondervraagde gemeenten deelt mee een vaststellingsbevoegde 

gemeenteambtenaar aangewezen te hebben. Bijna alle gemeenten geven te kennen dat deze 

ambtenaar nog een andere functie binnen de gemeente bekleed. Meestal gaat het om 

personeel van de milieu- of groendienst, gemeenschapswachten, stedenbouwkundige 

ambtenaren,... 

Bij 60% van de gemeenten genoot deze een bijkomende opleiding. Over de andere 40% zijn 

geen gegevens voorhanden. Op de vraag of de vaststelling door gemeenteambtenaren 

problemen kent, werd met grote diversiteit gereageerd. Ruim 40% van de gemeenten meent 

moeilijkheden te ondervinden gezien de ambtenaren slechts sporadisch, tussen hun andere 
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taken door, overgaan tot vaststellingen en daar zij niet over de bevoegdheid beschikken om de 

identiteit van de overtreder op te vragen. De andere 40% ziet geen enkel probleem. Zo’n 20% 

van de gemeenten onthoudt zich.  

 

In geen enkele gemeente werden ambtenaren van vervoersmaatschappijen of 

bewakingsagenten bevoegd gemaakt om vaststellingen te verrichten.  

 

Hoofdstuk 7. Sanctionerende ambtenaar 

 

7.1 In België  

 

In de meeste gemeenten wordt de gemeentesecretaris of een ambtenaar binnen de politiezone 

aangeduid. Slechts een minderheid wijst een ambtenaar binnen de gemeente aan.  

 

 

 

 

 

 

 

In 13 gemeenten werd hiertoe nieuw personeel aangeworven. In bijna 3/5de van de gemeenten 

oefenen de sanctionerende ambtenaren nog een andere functie uit binnen de gemeente. Het 

gaat voornamelijk om gemeentesecretarissen, juristen en advocaten. 

 

De helft van de gemeenten geeft te kennen dat zij bij het sanctioneren al problemen hebben 

ondervonden, doch komen zij in slechts 2 gemeenten daarvan frequent voor. Het gaat om 

wanbetaling, onbekende dader, ontbreken van een gewichtig bewijs, onvermogende 

overtreders, onstentenis aan goede samenwerking met het parket,...  

Sanctionerende ambtenaar Aantal gemeenten 

Gemeentesecretaris 17 
Ambtenaar binnen de politiezone 16 

Ambtenaar voor meerdere gemeenten, 
anders dan binnen de politiezone 

6 

Provinciale ambtenaar 6 
Ambtenaar binnen de gemeente 4 
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Dat verbaliseren niet de taak van de gemeente zou zijn, wordt door de helft van de bevraagde 

sanctionerende ambtenaren verworpen.403 

 

7.2 In Vlaanderen  

 

Hoewel slechts 2 provincies over een provinciale dienst Gemeentelijke Administratieve 

Sancties beschikken, voorziet 70% van de gemeenten die de GAS reeds geïmplementeerd 

hadden op 1 juli 2008 in een samenwerkingsverband wat de sanctionerende ambtenaar 

betreft. Deze samenwerking situeert zich op provinciaal, zonaal of interlokaal niveau. In de 

gemeenten waarin een gemeentelijke ambtenaar instaat voor de sanctionering, is dit veelal 

niet diens enige functie binnen de gemeente. In de meeste gevallen zal deze taak aan de 

gemeentesecretaris of een andere gemeentelijke ambtenaar (die reeds werkzaam was in de 

gemeente) toebedeeld worden.404  

 

7.3 In gerechtelijk arrondissement Dendermonde  

 

Ter herinnering dient gezegd te worden dat de hieronder opgesomde resultaten betrekking 

hebben op de tien deelnemende gemeenten die de GAS reeds implementeerden.  

 

Zo’n 60% van de ondervraagde gemeenten besteden de sanctionerende taak uit aan een 

provinciaal ambtenaar. De gemeenten die daarentegen wél met een gemeentelijke ambtenaar 

werken, geven aan dat deze naast diens takenpakket in het kader van de GAS-Wet, ook nog 

een andere functie binnen de gemeente uitoefent. De meest genoemde functies zijn 

gemeentesecretaris, diensthoofd, jurist, personeelslid van de jeugd-, groen- of milieudienst en 

gemeenschapswacht. Twee gemeenten geven te kennen hiertoe 2 ambtenaren aangesteld te 

hebben. Één gemeente stelt er 3 aan en nog een andere 35.  

 

                                                
403 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 30-32 en 37. 
404 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
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De vraag of deze personen een bijkomende opleiding verkregen, werd ondermaats 

beantwoord. Bijgevolg kan men hier geen beeld van schetsen.  

De helft van de gemeenten verklaart geen problemen te kennen in dit verband. Een andere 

30%  denkt er anders over. De invordering zou soms moeizaam verlopen. Bovendien wordt 

de periode tussen het vaststellen van de inbreuk en het opleggen van de sanctie te lang 

bevonden. Twee gemeenten gaven geen informatie hieromtrent.  

 

Hoofdstuk 8. De procedure  

 

8.1 Bemiddelingsprocedure  

 

8.1.1 In België  

 

Het onderzoek van 2006 toont aan dat tot op die datum nauwelijks gebruik werd gemaakt van 

de bemiddelingsprocedure. Dit wordt verklaard door de zware procedure en het geringe aantal 

wettelijke bepalingen hieromtrent.405  

 

8.1.2 In Vlaanderen  

 

Inzake de bemiddelingsprocedure wordt in de hoofdplaats van elk gerechtelijk 

arrondissement een bemiddelaar ter beschikking gesteld door de POD Maatschappelijke 

integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid.  

Aldus de door de experten van het Politie en Veiligheidsteam verzamelde gegevens wordt 

zelden of nooit gebruik gemaakt van de bemiddelingsprocedure voor minderjarigen.406  

 

                                                
405 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 33. 
406 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
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8.1.3 In gerechtelijk arrondissement Dendermonde  

 

De hieronder vermelde resultaten hebben betrekking op de tien deelnemende gemeenten uit 

gerechtelijk arrondissement Dendermonde.  

 

Op één uitzondering na verklaren alle gemeenten zowel voor meerderjarige als voor 

minderjarige overtreders in een bemiddelingsprocedure te voorzien. Deze bemiddeling kan 

maatregelen bevatten zoals het verlenen van gemeenschapsdienst (2 gemeenten), het herstel 

van schade (2 gemeenten) en het aanbieden van excuses (1 gemeente). Wat de gevolgen van 

een succesvolle bemiddeling betreft, zijn de antwoorden uiteenlopend van aard: 

 

- er wordt geen of een verminderde geldboete opgelegd (1 gemeente);  

- er wordt geen gelboete meer opgelegd (2 gemeenten);  

- er wordt wel nog een geldboete opgelegd (1 gemeente);  

- de gevolgen zijn afhankelijk van het concrete dossier (1 gemeente). 

 

De voornaamste reden voor het mislukken van de bemiddelingsprocedure is het gebrek aan 

medewerking van de partijen.  

 

Inzake het tijdstip waarop de bemiddelingsprocedure wordt gevoerd, verklaart zo’n 44,4% dat 

de bemiddeling plaatsvindt voor het opleggen van de bestuurlijke geldboete. Een andere 

11,1% voorziet slechts een procedure na het opleggen van de sanctie. Gegevens hieromtrent 

onderbreken bij 44,4% van de ondervraagden.  

 

Volgens de gekende gegevens zijn er geen voorwaarden om een bemiddelingsprocedure te 

kunnen opstarten.  

 

Krachtens 55,6% van de ondervraagden is het verplicht karakter van de 

bemiddelingsprocedure inzake minderjarige overtreders geen reden om af te zien van het 

opleggen van een administratieve geldboete lastens een minderjarige. De andere (bijna) helft 

van de gemeenten onthoudt zich.  
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Hoewel zo’n 55,6% van de gemeenten verklaart nog geen bemiddelingsprocedure te hebben 

opgestart, dient men dit meteen te nuanceren daar dit in meer dan de helft van de gevallen te 

wijten is aan het feit dat er geen minderjarige overtreders zijn. Twee gemeenten onthouden 

zich wat deze vraag betreft.  

 

Werd de bemiddelingsprocedure reeds 
opgestart? 

Aantal gemeenten 

      Ja 2 
Nee 5 
Onthouding 2 

 

In geen enkele van de 9 gemeenten die in een bemiddelingsprocedure voorzien, wordt een 

gemeentelijke ambtenaar met de bemiddelingsopdracht belast. Veelal wordt een bemiddelaar 

op arrondissementeel niveau aangeduid.  

 

Niveau waarop de ambtenaar werd 
aangesteld 

Aantal gemeenten 

Gemeentelijk  0 
Intergemeentelijk  1 
Provinciaal 1 
Gerechtelijk arrondissement Dendermonde 7 
 

8.2 Andere procedurele aspecten 

 

De resultaten die hieronder gebundeld zijn hebben enkel betrekking op de tien deelnemende 

gemeenten uit het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.  

 

Slechts twee gemeenten geven te kennen reeds tot gedwongen tenuitvoerlegging over te zijn 

gegaan. Twee andere gemeenten laten deze vraag onbeantwoord.  

 

Bijna alle gemeenten stellen nog geen beroep aangetekend te hebben bij de politie- of 

jeugdrechtbank.  
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Hoofdstuk 9. Bedrag van de geldboete  

 

9.1 In Vlaanderen  

 

In ongeveer de helft van de zaken die met een bestuurlijke geldboete beteugeld werden in 

2007, werd een bedrag van maximaal 62,5 euro opgelegd.  In 27% van de gevallen 

schommelde het bedrag tussen 62,5 en 125 euro. Slechts een kleine minderheid van 3% 

verklaart een boete hoger dan 125 euro opgelegd te hebben. De opgelegde boetes zijn veelal 

vrij laag. Dit houdt onder andere verband met het feit dat de sanctie proportioneel moet zijn 

met de ernst van de inbreuk en er desgevallend rekening moet gehouden worden met 

herhaling.407  

 

In het merendeel van de gemeenten werd meer dan ¾ van alle geldboetes tijdig betaald. Let 

wél, inzake de voorgaande gegevens werd slechts van 33 gemeenten in Vlaanderen een 

antwoord verkregen.  

 

9.2 In gerechtelijk arrondissement Dendermonde  

 

Slechts twee van de tien deelnemende gemeenten voorzien vaste bedragen in diens 

reglementen. Drie anderen stellen een minimum- en maximumbedrag vast. Eén gemeente 

beweert een combinatie van beiden ingeschreven te hebben. Drie anderen voorzien niets 

speciaals. Van één gemeente zijn er geen gegevens voorhanden. Toch beweren alle 

deelnemende gemeenten dat de sanctionerende ambtenaar de sanctie kan opleggen in functie 

van de ernst van de feiten en de eventuele herhaling.  

 

 
 

                                                
407 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
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Hoofdstuk 10. Seponering?  

 

10.1 In België 

 

In België worden gemiddeld 18,73% van de zaken die aanleiding kunnen geven tot een 

administratieve geldboete, geseponeerd. Slechts in 4,6% gebeurde dit op grond van 

beleidsoverwegingen en in 33% omwille van technische redenen zoals een onbekende dader. 

In 8 van de 47 ondervraagde gemeenten werd de bestuurlijke geldboete in bepaalde gevallen 

al eens vervangen door een waarschuwing. De helft van de gemeenten verklaren bij 

wanbetaling over te gaan tot gedwongen tenuitvoerlegging.408  

 

10.2 In Vlaanderen  

 

Ongeveer de helft van de overlastdossiers monden volgens de gegevens die in 2008 

verzameld werden uit in het effectief opleggen van een bestuurlijke geldboete. Dat niet alle 

dossiers aanleiding geven tot beteugeling, is gelegen aan gemeentelijke ondercapaciteit, 

afspraken gemaakt met de procureur des Konings inzake vervolgingsbeleid, vormgebreken,...  

Ook de onbekendheid van de dader en een gebrekkige omschrijving van het feit in het proces-

verbaal spelen een rol.409  

 

10.3 In gerechtelijk arrondissement Dendermonde  

 

Slechts 7 van de 10 deelnemende gemeenten die de GAS reeds implementeerden, maakten 

gegevens bekend. De tabel op de volgende pagina geeft de relevante cijfers terug.  

 

 

                                                
408 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 33-34. 
409 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlas, Brussel,. Politeia 2008, z.p.   
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Naam gemeente Temse  Sint-

Gillis-
Waas 

Lebbeke Denderleeuw Zele Wetteren Laarne 

Aantal inbreuken 
vastgesteld in 2010 

127 31 120 15 Geen 
gegevens 

41 8 

Aantal inbreuken 

gesanctioneerd in 
2010 

69 17 120 4 56 35 6 

Aantal inbreuken 
vastgeseld in jaar 

waar GAS werd 
geïmplementeerd 

18 52 130 Geen 
gegevens  

Geen 
gegevens  

Geen 
gegevens  

0 

Aantal inbreuken 
gesanctioneerd in 

jaar waar GAS 
werd 

geïmplementeerd 

0 31 130 Geen 
gegevens  

36 Geen 
gegevens 

0 

 
 

Vooraleerst dient men enkele vragen te stellen bij de gegevens die door de gemeente Lebbeke 

verstrekt werden. Een goed beleid kan immers een sepot niet verhinderen gezien sepots ook 

van technische aard kunnen zijn. Laarne, Wetteren en Denderleeuw scoren, wat 2010 betreft, 

het beste. Sint-Gillis-Waas en Temse doen het een pak minder goed.  

Hoe meer vaststellingen men doet, hoe groter de kans op kwalificatie van de feiten zonder 

gevolg.  

 

De tien gemeenten die de GAS-Wet implementeerden gaven de volgende redenen als 

voornaamste oorzaken van seponering op:  

 

- gebrek aan bewijs ( 6 gemeenten); 

- laattijdig verzenden van het proces-verbaal (4 gemeenten); 

- aanvaarden van verweermiddelen (2gemeenten); 

- de overtreding betrof geen administratieve inbreuk (1 gemeente); 

- de bemiddelingsprocedure slaagde (1 gemeente); 

- er werden verzachtende omstandigheden aangenomen (1 gemeente);  

- een hogere regelgeving was van toepassing ( 1 gemeente); 

- het opleggen van de sanctie werd niet meer opportuun geacht (1 gemeente). 
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Hoofdstuk 11. Samenwerking  

 

11.1 In België  

 

Op één uitzondering na is er in alle gemeenten die de GAS toepassen samenwerking tussen de 

gemeente en de politie. In 62,5% stelt men dat er samenwerking is met andere politiekorpsen 

van de politiezone waartoe de gemeente behoort . De helft van de ondervraagde gemeenten 

geven aan dat er een samenwerking tussen de gemeente en het parket is.  

Van intergemeentelijke samenwerking is bij 69,8% van de ondervraagde gemeenten sprake.  

 

De provincie werkt veelal samen met de politie (vb. inzake de opmaak van processen-

verbaal), het parket en de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de provincie (vb. 

afspraken omtrent de aanstelling van provinciale ambtenaren).410  

 

11.2 In gerechtelijk arrondissement Dendermonde  

 

In bijna alle tien deelnemende gemeenten is er overleg tussen politie en bestuur. De 

doelstelling hiervan zijn (in volgorde van dalend voorkomen) het verkrijgen van uniformiteit, 

de politiereglementen bijsturen, de politie informeren en motiveren, toepassingsproblemen 

inzake GAS verhelpen en het bestrijden van overlast.  

Slechts één gemeente verklaart bij dit overleg de procureur des Konings te betrekken met als 

reden de toepassing van de GAS te stroomlijnen met het strafrechtelijk beleid.  

 

8

1 1

0

2
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6

8

overleg bestuur

en politie

geen overleg

bestuur en politie

geen antwoord 

overleg bestuur en politie

 
                                                
410 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 35-36. 
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Gezien 6 van de deelnemende gemeenten die de GAS reeds implementeerden deel uitmaken 

van een meergemeentezone, werd gepeild naar de acties die ondernomen werden teneinde de 

uniformiteit te waarborgen.  

 

 

 

Alle 6 gemeenten geven aan dat zij hieromtrent inspanningen verrichten door overleg (2 

gemeenten) en het nastreven van eenvormige reglementen (2 gemeenten). De overige twee 

gemeenten geven niet aan op welke wijze zij de uniformiteit nastreven.  

Slechts twee gemeenten delen mee afspraken gemaakt te hebben omtrent de 

vaststellingsbevoegde persoon op het grondgebied van de meergemeentezone.  

 

De vraag of iets overeengekomen werd teneinde de sanctioneringsbevoegde personen de 

mogelijkheid te bieden om sancties op te leggen voor feiten die gepleegd werden op het 

grondgebied van een andere gemeente die deel uitmaakt van de meergemeentezone, werd 

door allen negatief beantwoord. Dit is wellicht te wijten aan het feit dat de meeste 

deelnemende gemeenten een sanctionerende ambtenaar op provinciaal niveau aanwijzen.  



 146 

Hoofdstuk 12. Globale beoordeling en besluit 

 

12.1 Beoordeling door de gemeenten  

 

12.1.1  In België  

 

Nog heel wat sanctionerende ambtenaren zijn van mening dat er nog teveel onduidelijkheden 

zijn omtrent de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties. Het grootste deel 

van de ondervraagde gemeenten zijn het er niet mee eens dat zij zouden moeten bijdragen tot 

de financiering van het GAS-systeem. Bovendien stelt de helft van de ondervraagden te 

botsen op het samenloopverbod daar zij bepaalde materies administratiefrechtelijk wensen af 

te handelen, maar dit onmogelijk is omdat de bedoelde materies reeds het voorwerp van een 

hogere regelgeving uitmaken. Let wél, de onderzoeksresultaten inzake implementatie en 

toepassing dateren van voor de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 ingevolge 

dewelke een hele reeks strafrechtelijke feiten gedepenaliseerd werden. Slechts een 

verwaarloosbaar aantal steden zegt praktische problemen te hebben met de toepassing van de 

GAS-Wet. Ook het aanwerven van bijkomende personeelsleden zit er voor de meeste 

gemeenten, omwille van budgettaire redenen, niet in. Ondanks de voorgaande bezwaren stelt 

het merendeel van de gemeenten toch over een adequaat systeem te beschikken om 

overtredingen op politionele reglementen en verordeningen aan te pakken.411  

 

12.1.2 Vlaanderen  

 

De meeste Vlaamse gemeenten en steden zijn positief over het systeem, maar geven te 

kennen dat een aantal kinderziektes nog overwonnen moeten worden. Slechts 1/5de is van 

mening dat er te weinig middelen zijn om het systeem naar behoren te laten werken. Een 

                                                
411 F. CAMMAERT (promotoren P. PONSAERS en T. VANDER BEKE), “Onderzoeksrapport. Evaluatie van de 
toepassing van de wet betreffende de Administratieve Sancties in gemeenten – 7 jaar Gemeentelijke 
Administratieve Sancties”, http://www.vps.fgov.be/doc/PPONDERZOEK NL.pdf, 37-40.w 
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kleine minderheid stelt dat het systeem té complex is om ooit naar behoren te kunnen 

functioneren.412 

12.1.3 In gerechtelijk arrondissement Dendermonde  

 

De meeste deelnemende gemeenten zijn ervan overtuigd dat het systeem van de bestuurlijke 

sancties een nuttig instrument in de strijd tegen overlast en kleine criminaliteit uitmaakt. Toch 

zijn er nog een aantal gemeenten die de procedure nogal omslachtig vinden. Anderen 

betreuren het gegeven dat minderjarigen, jonger dan 16 jaar op het ogenblik waarop de feiten 

gepleegd werden, tussen de mazen van het net glippen. Ook de lange periode tussen inbreuk 

en sanctionering wordt bekritiseerd.  

 

12.2 Besluit omtrent de implementatie en toepassing GAS 

 

Bovenstaande onderzoeken duiden erop dat de meeste implementatieproblemen tot 

instelproblemen te herleiden zijn, zijnde het afstemmen van reglementen in 

meergemeentezones, het nog moeten stemmen van bepaalde reglementen enz. Deze vergen 

slechts éénmalig een bijkomende inzet van de gemeenten. Het grootste pijnpunt dat steeds de 

kop blijft opsteken, is het personeelstekort in combinatie met het gebrek aan financiële 

middelen om dat tekort op te vangen. Bovenlokale samenwerking kan hiertoe een oplossing 

bieden.  

 

Als meest voorkomende inbreuken geven alle onderzoeken quasi dezelfde resultaten aan: 

geluidsoverlast, overlast door honden, wildplassen,... 

 

Alle ondervraagde gemeenten doen een beroep op politieambtenaren om inbreuken die 

bestuursrechtelijk gesanctioneerd worden, te verbaliseren. De mogelijkheid om deze 

bevoegdheid toe te kennen aan personen – andere dan politieambtenaren en hulpagenten – 

blijft onderbenut. Zo worden nergens ambtenaren van vervoersmaatschappijen of 

bewakingsagenten ingezet.  

                                                
412 DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K. en VERBEEK, M. “Studie onderzoek en toepassing gemeentelijke 
administratieve sancties”, in X., Handboek Gemeentelijke Administratieve Sancties, de bestuurlijke aanpak van 
overlast, Brussel, Politeia 2008, z.p.   
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Gemeenten die de vaststellingsbevoegdheid aan een gemeentelijke ambtenaar verlenen, 

achten de onmogelijkheid voor deze personen om identiteitsgegevens op te vragen, het 

voornaamste probleem.  

 

Wat de sanctionerende ambtenaar betreft, zien we dat zowel in Vlaanderen als in gerechtelijk 

arrondissement Dendermonde samenwerkingsverbanden ontwikkeld werden. Het Vlaamse 

onderzoek toont aan dat deze samenwerkingsverbanden uitmonden in een grotere kans op 

bestuursrechtelijke afdoening van overtredingen die met GAS gesanctioneerd worden.  

 

Hoewel er mogelijkheid bestaat om een beroep te doen op een bemiddelaar die door de POD 

Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale economie en Grootstedenbeleid 

werd aangesteld, wijst de praktijk uit dat slechts in uitzonderlijke gevallen een 

bemiddelingsprocedure opgestart wordt. Gezien het functioneren van sanctionerenende 

ambtenaren die op bovengemeentelijk niveau werden aangesteld wél een gunstig verloop 

kent, is het aangeraden om de werking van de arrondissementele bemiddelingsdiensten aan 

een grondige beoordeling te onderwerpen teneinde de probleempunten die zich daar 

voordoen, in kaart te kunnen brengen.  

 

Seponering vindt, in tegenstelling tot hetgeen bij de parketten het geval was, veelal plaats 

omwille van technische redenen. Hoewel in bijna alle gemeenten overleg tussen bestuur en 

politie gepleegd wordt, valt het te betreuren dat de procureur des Konings daar zelden aan 

deelneemt. Hoewel de gemeenten geen partij waren bij de invoering van de GAS, stelt het 

merendeel van hen toch over een adequaat systeem te beschikken om overtredingen op 

politiereglementen en verordeningen te beteugelen.  
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6. Globale conclusie omtrent de efficiëntie van de 
GAS in de strijd tegen overlast en kleine criminaliteit 

 

Behoudens voor wat vrijheidsstraffen betreft, is het toevertrouwen van de vervolging en 

bestraffing aan een administratieve overheid niet strijdig met art. 6 EVRM op voorwaarde dat 

de overtreder de tegen hem genomen administratieve beslissing kan aanvechten bij een 

rechtscollege dat aan de waarborgen van art. 6 EVRM voldoet en dat over volle rechtsmacht 

beschikt. De Belgische rechtspraak en rechtsleer onderschrijft deze stelling. Desalniettemin 

mag de bestuurlijke procedure geen al te grove afbreuk aan de rechten van verdediging 

betekenen, wat een beoordeling in concreto vergt.  

 

Het creëren van een werkbare juridische basis inzake gemeentelijke administratieve sancties 

is geen werk van één dag geweest. Opeenvolgende wetswijzigingen zijn met succes aan een 

tal van problemen die aan de initiële GAS-Wet ten grondslag lagen, tegemoet gekomen. 

Helaas kent de wet zoals zij de dag van vandaag geldt, nog een aantal pijnpunten waaronder 

begrepen: de positie van het slachtoffer in de administratiefrechtelijke procedure, de 

bemiddelingsprocedure, het samenloopverbod in combinatie met de regeldichtheid die in 

België heerst, de implicaties van de depenalisering, de keuzevrijheid en de 

samenloopregeling.  

 

Kleinere aanpassingen die zich opdringen zijn onder meer het wijzigen van de territoriale 

bevoegdheid van de jeugdrechtbank, het toekennen van een identiteitscontrolebevoegdheid 

aan de in de wet genoemde vaststellingsbevoegde personen – anderen dan politieambtenaren 

en hulpagenten – alsook de invoering van een samenloopregeling ingevolge de coëxistentie 

van bestuurlijk straffen op gemeentelijk niveau en hogere niet-strafrechtelijk sancties naar 

aanleiding van verschillende kwalificaties van dezelfde feiten.  

 
Wat de positie van het slachtoffer betreft, is een goed functionerende bemiddelingsprocedure 

onontbeerlijk om herstel of vergoeding voor de geleden schade te bekomen. Er kan eveneens 

een schadeclaim voor de burgerlijke rechtbank ingeleid worden. Aangaande de gemengde 

inbreuken, behoort een rechtstreekse dagvaarding voor het vonnisgerecht ook tot de 

mogelijkheden van het slachtoffer. Niettegenstaande de voornaamste doelstelling van 

bemiddeling, zijnde herstel of vergoeding van schade, worden de rechten van het slachtoffer 

op voldoende wijze gewaarborgd door de hierboven beschreven alternatieven (procedure voor 
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de burgerlijke rechtbank of het vonnisgerecht). Om deze reden lijkt het prima facie 

aangewezen het obligatoir karakter van de bemiddelingsprocedures inzake minderjarigen, te 

schrappen. Tegenover de inspanningen en financiën die met de verplichte procedure gepaard 

gaan, staat immers slechts een geldboete van maximaal 125 euro. Gelet op het gegeven dat de 

lastens de minderjarige opgelegde geldboete veelal door de burgerlijke aansprakelijken 

betaald zullen worden, vormt de bemiddelingsprocedure de enige factor die kan bijdragen tot 

het ontstaan van schuldbesef bij de minderjarige. Bijgevolg is het aangewezen het verplichte 

karakter van de bemiddeling onaangetast te laten. Hoewel op arrondissementeel niveau een 

bemiddelaar ter beschikking wordt gesteld, is het aanvatten van een bemiddelingsprocedure 

in praktijk een zeldzame gebeurtenis. Een onderzoek naar het gebrekkig functioneren van de 

arrondissementele bemiddelingsdiensten dringt zich op.  

 

Eerder werd gesteld dat, wat de alternatieve beteugeling betreft, de voorkeur uit dient te gaan 

naar een systeem van bestuurlijke handhaving, gesitueerd op lokaal niveau, dat gepaard gaat 

met een zekere depenalisatie. Wat dit laatste betreft, is de wetgever met de wet van 17 juni 

2004 overgegaan tot depenalisering van de bepalingen van Titel X van boek II van het 

Strafwetboek alsook van de Besluitwet van 29 december 1945. Deze wetswijziging heeft tot 

gevolg dat het probleem van regeldichtheid dat ingevolge het samenloopverbod ontstond, 

zich niet meer voordoet omtrent de gedepenaliseerde inbreuken.  

Het sanctioneren met administratieve sancties kent immers een vlotter verloop dan de 

klassieke strafrechtelijke procedure en bovendien wordt het parket ontlast. Op deze manier 

wordt komaf gemaakt met straffeloosheid. De gemeenteraden kunnen in hun reglementen nog 

steeds voorzien in een politiestraf voor die overtredingen waarvoor zij het parket beter 

geschikt achten. Bijgevolg kan men dit perfect in het strafrechtelijk beleid op hoger niveau 

inkaderen door het opstellen van een zonaal veiligheidsplan.  

 

Het nadeel aan depenalisering is echter dat minderjarigen die op het ogenblik van de feiten 

nog geen 16 jaar oud waren, tussen de mazen van het net glippen daar zowel bestuurlijke als 

strafrechtelijke vervolging ten opzichte van deze categorie van personen is uitgesloten. Dit 

probleem dient men op twee wijzen op te vangen. Enerzijds is wettelijke tussenkomst vereist 

teneinde de administratieve sanctionering, naar analogie met de Voetbalwet413, mogelijk te 

maken voor minderjarigen die op het moment waarop de feiten gepleegd werden minstens 14 

                                                
413 Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, BS 3 februari 1999. 
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jaar oud zijn en anderzijds dient men het lokaal bestuurlijk handhavingsysteem met 

depenalisatie aan te vullen met een systeem van federale regelgeving en 

administratiefrechtelijke handhaving zonder depenalisering voor wat de inbreuken betreft die 

frequent door minderjarigen, jonger dan 16 (of na wettelijk ingrijpen 14) jaar, gepleegd 

worden. Deze laatste zinsnede houdt concreet in dat men een uitzondering op het 

samenloopverbod en een samenloopregeling dient te voorzien voor gedragingen die 

veelvuldig door jongeren beneden de 16 (of na wettelijke ingrijpen 14) jaar gepleegd worden 

zodat deze categorie van personen ingevolge hun overtredingen voor de jeugdrechtbank 

kunnen verschijnen. Aan deze problematiek werd deels tegemoet gekomen door de 

Programmawet van 20 juli 2005 die de bepalingen van art. 559,1° S.W, 561,1 S.W., 563, 2°-

3° S.W. opnieuw strafbaar stelt en ze bij de uitzonderingen op het samenloopverbod voegt.  

 

Voor de uitzonderingen op het samenloopverbod geldt een samenloopregeling. Om de door 

de GAS-Wet beoogde werklastvermindering voor de parketten te realiseren en de 

beleidssepots terug te schroeven, dringt een samenwerking tussen bestuur en parket zich op. 

Afspraken dienen gemaakt te worden omtrent het type van overtredingen die 

bestuursrechtelijk afgehandeld zullen worden, en deze die een strafrechtelijk staartje zullen  

krijgen. Bovendien beletten dergelijke afspraken dat de samenloopregeling in 

rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid uitmondt. Er wordt met andere woorden vermeden 

dat bepaalde gedragingen op arbitraire wijze strafrechtelijk gesanctioneerd worden, terwijl 

dezelfde gedragingen in andere gevallen het voorwerp van bestuursrechtelijke handhaving 

zullen uitmaken. Door het opstellen van een zonaal veiligheidsplan kan men de genoemde 

afspraken kaderen in het bredere verbaliserings- en strafrechtelijk beleid. Om deze reden 

dienen de politiediensten bij het overleg betrokken te worden.  

 

Ook de keuzevrijheid waarover gemeenten beschikken om gedragingen, opgenomen in hun 

politiereglementen, hetzij administratiefrechtelijk, hetzij bestuursrechtelijk te handhaven, kan 

tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid leiden. Dit geldt des te meer in 

meergemeentezones waar de mogelijkheid bestaat dat een bepaalde gedraging in de ene 

gemeente die deel uitmaakt van de zone administratiefrechtelijk beteugeld wordt, terwijl in de 

andere gemeente, behorend tot dezelfde zone, dezelfde gedraging strafrechtelijk gehandhaafd 

zal worden. Teneinde dergelijke situaties te vermijden, dient zoveel mogelijk 

intergemeentelijk overleg plaats te vinden. Uniforme politiereglementen zijn het middel bij 

uitstek om dergelijke negatieve implicaties tegen te gaan.  
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De verruiming van de gemeentelijke bevoegdheden tot overlasttypes die geen schending van 

de openbare orde opleveren maar toch ordeverstorend zijn (art. 134 § 2, lid 2 Nieuwe 

Gemeentewet), werd blijkens de gevoerde onderzoeken maximaal benut. Zo worden in bijna 

alle implementerende gemeenten wildplakken, wildplassen en overlast veroorzaakt door 

honden en geluidsoverlast bestuurlijk sanctioneerbaar gesteld.  

 

Hoewel de gemeenten geen vragende partij bij het GAS-systeem waren, stelt het merendeel 

van hen toch over een efficiënt middel te beschikken om overtredingen op politionele 

reglementen en verordeningen aan te pakken.  

 

Samenvattend kan men stellen dat quasi alle nog bestaande problemen binnen het huidige 

wettelijke kader opgelost kunnen worden. Het systeem van de gemeentelijke administratieve 

sancties vormt een adequaat instrument in strijd tegen overlast en kleine criminaliteit mits het 

ingebed wordt in het ruimere integraal veiligheids- en overlastsbeleid waarbij alle relevante 

actoren betrokken dienen te worden.  
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8. Bijlagen  

Bijlage 1: model van proces-verbaal 

STAD/ GEMEENTE X  
Ardres                                                       PRO JUSTITIA 

Aanvankelijke vaststelling nr. XXX van XX/XX/XXXX. 

Opgesteld: 
- Ambtshalve                            ONDERWERP VAN DE VASTSTELLING:  
 
 
                                                         VASTSTELLING/INLICHTINGEN 
 

(aanduiden wat overeenstemt) 

Overgemaakt aan:  
Amtbenaar belast 
met opleggen sanctie: 

TEN LASTE VAN:                                Verhoord: 
Identiteitsgegevens:                                 Ja/Neen. 

Wegens inbreuk op:   

    

Aanduiding van het/de artikel(s) van het reglement of verordening dat overtreden werd 

   

  Vak voorbehouden aan het Parket of aan de ambtenaar belast met het 
opleggen van administratieve geldboete 

Bijlagen:   

 
STAD/GEMEENTE 

X 
Adres 

 
Eerste bladzijde van de vaststelling nr. XX dd. XX/XX/XXXX 
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  Op (datum):   

  Ik, ondergetekende, XXX, functie, beëdigd ambtenaar/agent, behorende tot de 
stad/gemeente X – verblijvende te (adresgegevens gemeente), en aangewezen 
krachtens gemeenteraadsbeslissing d.d. om vaststellingen te doen in 
toepassing van artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet, heb vastgesteld wat 
volgt: 

 

  VASTSTELLINGEN  

  Hier volgt een omschrijving van de vastgestelde inbreuk met vermelding van 
het betreffende artikel van het reglement of verordening dat overtreden werd. 

  

  Naast de aanduiding van plaats, datum en uur dient de inbreuk zo volledig 
mogelijk omschreven te worden aangezien wat onder de rubriek 
“vaststellingen” wordt opgenomen, de basis zal vormen voor een eventuele 
latere administratieve procedure. 

  

  INLICHTINGEN   

  Her kan specifieke informatie worden opgenomen die niet onmiddellijk 
betrekking heeft op de gedane vaststellingen, doch wel randinformatie biedt... 
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STAD/GEMEENTE 

X 
Adres 

  

 

Tweede bladzijde van de vaststelling nr. XXX d.d. 
XX/XX/XXXX 

  

  Afgesloten op (datum) om XXX u.   

    Waarvan akte,   

    Naam en handtekening opsteller   

 
 
(Bron: Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 
mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging 

van de nieuwe gemeentewet, BS 20 januari 2005) 
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Bijlage 2: model van vaststelling  
 
 
  Gerechtelijk 
Arrondissement 

Politiezone 

        

  

  

  BESTUURLIJK 

VERSLAG  

  

  OF  Gemeentelijke 
Administratieve 

Sancties  

  

  Stad/Gemeente     

     Nr dd   
  OF        

  Vervoersmaatschappij       

            

  Feiten:         

            
  Inbreuk artikel Politiereglement 

[Stad/Gemeente]

      

            

  Plaats en tijdstip van de feiten:   

            

  Op/vanaf:       
  Te:       

  Betrokken partijen:       

  Verdachte         

  Slachtoffer         
  Getuige         

            

  Overgemaakt aan:         

            

  Gemeentebestuur te (Origineel)       
  [Politiezone (Afschrift)]       

  [in voorkomend geval: Jeugdparket te ...] (Afschrift)]   

            

  Verzonden op: 

[De commissaris ]: 
 

        

 

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 

 Bijlage aan bestuurlijk verslag nr: dd  

          

          
  Wij, [identiteiten graad of functie vaststeliers]     
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  bij de 

Politiezone/Stad/Gemeente/Vervoersmaatschappij 

in kennis gesteld van/stellen vast 

worden 

op 

  

          

  Aard van het feit: 
 

  

  Inbreuk op artikel Politiereglement 

[Stad/Gemeente] 

    

          

  Plaats en tijdstip van het feit   

          

  Gemeente :     

  Straat :     
  Datum + uur :     

          

  Betrokkene(n)   

          

  Verdachte       

  Slachtoffer       
  Getuige       

          

  Vaststellingen:   

          

  Inlichtingen:   

          

  Bijlagen:   

          

  Afgesloten op       

      Waarvan 
akte,

  

 
 
(Bron: Ministeriële Omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 waarbij uitleg verschaft wordt bij de 
wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse 
bepalingen, BS 24 november 2005) 
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Bijlage 3: legitimatiekaart gemeentelijke vaststellende 
ambtenaren  

 

 
 
(Bron: K.B. van 5 december 2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de 
gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in art. 119bis § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe 
gemeentewet, BS 29 december 2004) 
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Bijlage 4: brief tot opstarting van de administratieve 
procedure (met bemiddelingsprocedure)  

 

AANGETEKEND 

 

Geachte Mevrouw/mijnheer, 

 

Op (datum) heeft het proces-verbaal/de vaststelling met nummer XXX d.d. XX.XX.XXXX, 

opgesteld door beëdigd ambtenaar/agent X, mijn diensten bereikt. 

In dit proces-verbaal/vaststelling werd de volgende inbreuk vastgesteld: (omschrijving 

inbreuk) 

 

Dit maakt een inbreuk uit op artikel XXX van het gemeentelijk reglement of verordening van 

XXX (datum en titel) waarvoor een administratieve geldboete van maximaal 250 euro kan 

worden opgelegd. 

 

U heeft thans de gelegenheid om uw verweermiddelen, schriftelijk bij een ter post 

aangetekende brief, uiteen te zetten binnen de vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum van 

kennisgeving van deze aangetekende brief. Bij deze gelegenheid kan u om een mondelinge 

verdediging van uw zaak verzoeken. 

U kan uw schrijven richten naar: 

Naam behandelend ambtenaaren adresgegevens 

 

U kan zich laten bijstaan door een advocaat. U en uw advocaat hebben het recht uw dossier te 

consulteren. 

 

In bijlage vindt u een afschrift van het proces-verbaal/de vaststelling. 

(In geval van een minderjarige) Gelijktijdig met dit schrijven werd een schrijven gericht aan 

de stafhouder van de orde der advocaten. Indien u over geen advocaat zou beschikken zal de 

stafhouder u een advocaat ter beschikking stellen en dat tijdens de hele procedure. 



 170 

(facultatief behoudens bij minderjarigen) In het kader van de in artikel 119ter Nieuwe 

Gemeentewet voorziene (verplichte) voorafgaande bemiddelingsprocedure, verzoek ik u mij 

binnen de termijn van 15 dagen tevens schriftelijk bewijs te willen leveren dat de aangerichte 

schade vergoed of hersteld is. 

 

Hoogachtend 

 

Naam en handtekening behandelend ambtenaar 

 

(Bron: Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 
mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging 
van de nieuwe gemeentewet, BS 20 januari 2005) 
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Bijlage 5: model van beslissing  

BESLISSING 

Gelet op artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, ingevoerd bij wet van 13 mei 1999 en 

gewijzigd bij de wet van 7 mei 2004 en 17 juni 2004; 

Gelet op het gemeentelijk reglement/verordening van (datum en titel); 

Gelet op het proces-verbaal/de vaststelling met nummer XXX d.d. XX/XX/XXX, waarbij 

werd vastgesteld dat (identiteit overtreder) op (datum) (omschrijving inbreuk); 

Overwegende dat hogervermelde inbreuk onder toepassing valt van artikel X van het 

gemeentelijk reglement of verordening van (datum en titel); 

(facultatief) Overwegende dat de procureur des Konings op schriftelijk heeft laten weten dat: 

het aangewezen is een administratieve geldboete op te leggen en dat hijzelf geen gevolg aan 

de feiten zal geven / dat een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek werd 

opgestart, vervolging werd ingesteld of wel dat het dossier werd geseponeerd bij gebrek aan 

toereikende bezwaren / dat de procureur des Konings geen bericht heeft gelaten binnen de 

wettelijke termijn; 

Overwegende dat aan X bij aangetekende brief d.d. de mogelijkheid werd geboden 

verweermiddelen in te dienen; (facultatief behoudens bij minderjarigen) dat tezelfdertijd aan 

X een voorafgaande bemiddelingsprocedure werd voorgesteld; 

Overwegende dat de voorafgaande bemiddelingsprocedure wel/niet met gunstig gevolg werd 

afgehandeld zodat er geen aanleiding meer bestaat een administratieve geldboete op te leggen 

/ zodat hiermede rekening kan gehouden worden bij de begroting van de administratieve 

geldboete; 

Overwegende dat X/Meester X in zijn hoedanigheid van raadsman van bij schrijven d.d. 

XX/XX/XXXX verweermiddelen heeft ingediend (en ter zelfdertijd om een mondelinge 

verdediging van de zaak heeft verzocht); 

Overwegende dat de materialiteit van de inbreuk blijkt uit het proces-verbaal/de vaststelling, 

waarin ...; 

motivering 

Overwegende dat het ingediende verweer dan ook niet van aard is de door vastgestelde feiten 

te weerleggen; dat de inbreuk dan ook bewezen voorkomt; 

Overwegende dat op basis van het ingediende verweer, er twijfel heerst met betrekking tot de 

gedane vaststellingen; dat de twijfel ten goede dient te komen van de geverbaliseerde zodat er 

inzake dan ook geen aanleiding bestaat enige administratieve sanctie op te leggen; 
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OM DEZE REDENEN 

 

Oordeel ik, naam en functie ambtenaar, aangewezen krachtens gemeenteraadsbeslissing d.d. 

Om administratieve geldboetes op te leggen in uitvoering van artikel 119bis van de nieuwe 

gemeentewet, 

 

Dat de feiten ten laste gelegd aan 

X, geboren te X op XX/XX/XXXX, wonende te 

Bewezen zijn en leg dan ook een administratieve geldboete op ten bedrage van euro/ 

niet bewezen zijn en er dan ook geen aanleiding bestaat enige administratieve geldboete op te 

leggen. 

 

Een kopij van deze beslissing wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan X. 

Opgemaakt te op 

Naam en handtekening bevoegde ambtenaar 

U heeft het recht tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij de 

politierechtbank/jeugdrechtbank. Hiertoe dient u op straffe van verval binnen een termijn van 

een maand vanaf de kennisgeving van deze beslissing, een verzoekschrift neer te leggen bij 

de politierechtbank/jeugdrechtbank te 

 

(Bron: Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 
mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging 
van de nieuwe gemeentewet, BS 20 januari 2005)  
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Bijlage 6: model van kennisgeving aan stafhouder  
 
Het opstarten van de administratieve procedure – minderjarige – kennisgeving aan stafhouder 

 

Geachte stafhouder, 

 

 
Overeenkomstig § 9bis van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet breng ik u, als 

stafhouder van de orde der advocaten, met dit schrijven op de hoogte van het PV /de 

vaststelling met nummer x d.d. xx, dat mijn diensten heeft bereikt. 

 

De volgende inbreuk lastens X werd daarbij vastgesteld: (omschrijving van de inbreuk). 

Dit vormt een inbreuk op artikel X van het gemeentereglement of verordening d.d. (datum en 

titel te vermelden). De heer X is minderjarig. 

 

Mag ik u vragen aldus ten laatste twee werkdagen na het ontvangen van dit schrijven een 

advocaat aan te duiden, die belast is met het begeleiden van de minderjarige tijdens de hele 

procedure. Meer gegevens omtrent de heer X vindt u in bijlage. Ik zou u, na aanstelling van 

de betrokken advocaat, willen vragen mij in kennis te willen stellen van de identiteit van de 

aangestelde advocaat en bijgaand dossier over te maken aan de betrokken advocaat. 

 

Hoogachtend 

Naam en handtekening behandelend ambtenaar 

 
(Bron: Ministeriële Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 
mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging 
van de nieuwe gemeentewet, BS 20 januari 2005).  
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