Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een
administratieve geldboete voor
meerderjarigen? (max. 250 euro)
1. Wie kan inbreuken vaststellen?
De vaststelling van een inbreuk op het
gemeentelijk politiereglement gebeurt door de
vaststellende ambtenaar1, in praktijk meestal bij
proces-verbaal opgesteld door een inspecteur of
agent van de politie. De vaststellende ambtenaar
maakt het proces-verbaal binnen één maand
over aan de sanctionerende ambtenaar.
2. Wie ontvangt het proces-verbaal?
De sanctionerende ambtenaar ontvangt het
proces-verbaal en beslist om al dan niet een
administratieve procedure op te starten.
3. Hoe verloopt de eigenlijke
sanctieprocedure?

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een
administratieve geldboete voor minderjarigen
vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)
1. Wie kan inbreuken vaststellen?
De vaststelling van een inbreuk op het
gemeentelijk politiereglement gebeurt door de
vaststellende ambtenaar, in praktijk meestal bij
proces-verbaal opgesteld door een inspecteur of
agent van de politie. De vaststellende ambtenaar
maakt het proces-verbaal binnen één maand
over aan de sanctionerende ambtenaar.
2. Wie ontvangt het proces-verbaal?
De sanctionerende ambtenaar ontvangt het
proces-verbaal en beslist om al dan niet een
administratieve procedure op te starten.
3. Hoe verloopt de eigenlijke
sanctieprocedure?

Kennisgeving aan de overtreder van het recht
op verweer
Indien de sanctionerende ambtenaar oordeelt
dat een administratieve boete opportuun is,
deelt hij dit mee aan de overtreder per
aangetekende brief.

Kennisgeving aan de overtreder van het recht
op verweer
Indien de sanctionerende ambtenaar oordeelt
dat een administratieve boete opportuun is,
deelt hij dit mee aan de overtreder per
aangetekende brief.

Deze brief bevat de volgende gegevens:
- De feiten waarom de procedure is
opgestart;
- Het feit dat de overtreder zijn verweer
kan uiteenzetten binnen de 15 dagen
vanaf de datum van kennisgeving van de
brief. Dit gebeurt schriftelijk en per
aangetekende brief. De overtreder kan
de ambtenaar verzoeken om een
mondelinge verdediging. (Let op! Dit
recht op mondelinge verdediging geldt
niet wanneer de ambtenaar een
geldboete van maximum 62,50 euro wil
opleggen);
- Het feit dat de overtreder het recht
heeft om zich te laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een raadsman;
- Het feit dat de overtreder het recht

Deze brief bevat de volgende gegevens:
- De feiten waarom de procedure is
opgestart;
- Het feit dat de overtreder zijn verweer
kan uiteenzetten binnen de 15 dagen
vanaf de datum van kennisgeving van de
brief. Dit gebeurt schriftelijk en per
aangetekende brief. De overtreder kan
de ambtenaar verzoeken om een
mondelinge verdediging. (Let op! Dit
recht op mondelinge verdediging geldt
niet wanneer de ambtenaar een
geldboete van maximum 62,50 euro wil
opleggen);
- Het feit dat de overtreder het recht
heeft om zich te laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een raadsman;
- Het feit dat de overtreder het recht

1

Volgens de huidige GAS-wet komen volgende categorieën personen in aanmerking voor het vaststellen van de
inbreuk: politieambtenaren en hulpagenten, gemeentelijke ambtenaren, ambtenaren van
vervoersmaatschappijen en bewakingsagenten.

-

heeft zijn dossier te consulteren;
Een afschrift van het proces-verbaal van
de vaststelling wordt toegevoegd als
bijlage.

-

heeft zijn dossier te consulteren;
Een afschrift van het proces-verbaal van
de vaststelling wordt toegevoegd als
bijlage.

Mondelinge verdediging
Indien de ambtenaar van oordeel is dat een
geldboete boven de 62,50 euro moet worden
opgelegd, heeft de overtreder recht op
mondelinge verdediging. De overtreder dient
hier wel zelf om te vragen.

Mondelinge verdediging
Indien de ambtenaar van oordeel is dat een
geldboete boven de 62,50 euro moet worden
opgelegd, heeft de overtreder recht op
mondelinge verdediging. De overtreder dient
hier wel zelf om te vragen.

Indien de overtreder een mondelinge
verdediging van zijn zaak vraagt, bepaalt de
ambtenaar de dag waarop deze zal
plaatshebben. De ambtenaar zal hierbij een
redelijke termijn in acht moeten nemen zodat de
overtreder of zijn raadsman over voldoende tijd
beschikt om zich vrij te maken voor de
hoorzitting.

Indien de overtreder een mondelinge
verdediging van zijn zaak vraagt, bepaalt de
ambtenaar de dag waarop deze zal
plaatshebben. De ambtenaar zal hierbij een
redelijke termijn in acht moeten nemen zodat de
overtreder of zijn raadsman over voldoende tijd
beschikt om zich vrij te maken voor de
hoorzitting.

Datum en tijdstip van de hoorzitting kan aan de
overtreder worden meegedeeld via
(aangetekende) brief, telefoon, fax, … De
ambtenaar zal wel moeten kunnen bewijzen dat
de overtreder kennis heeft gekregen van zijn
oproep.

Datum en tijdstip van de hoorzitting kan aan de
overtreder worden meegedeeld via
(aangetekende) brief, telefoon, fax, … De
ambtenaar zal wel moeten kunnen bewijzen dat
de overtreder kennis heeft gekregen van zijn
oproep.

Op deze hoorzitting kan de overtreder nog
nieuwe feiten en argumenten aanvoeren die
niet waren vermeld in het schriftelijk verweer.
De ambtenaar die de overtreder hoort moet
dezelfde zijn als diegene die de sanctie oplegt.

Op deze hoorzitting kan de overtreder nog
nieuwe feiten en argumenten aanvoeren die
niet waren vermeld in het schriftelijk verweer.
De ambtenaar die de overtreder hoort moet
dezelfde zijn als diegene die de sanctie oplegt.

Bij meerderjarigen kan de gemeente in een
bemiddelingsprocedure voorzien maar ze is niet
verplicht.

Extra rechtsbescherming voor minderjarigen
- Verplichte bijstand van de minderjarige
door een advocaat
- Verplichte voorafgaande
bemiddelingsprocedure

Beslissing tot administratieve geldboete
De sanctionerende ambtenaar kan beslissen een
administratieve geldboete op te leggen:
- Na verloop van de verweertermijn van
15 dagen
- Binnen de 15 dagen wanneer de
overtreder te kennen geeft de feiten
niet te betwisten
- Na de mondelinge verdediging
De beslissing tot opleggen van de boete is aan
een aantal voorwaarden onderworpen:
- De boete moet proportioneel zijn in
verhouding tot de zwaarte van de feiten

4. Bemiddelingsprocedure (artikel 119ter
NGW)
Het doel van de bemiddeling is de overtreder
van de inbreuk de mogelijkheid te geven de
schade te vergoeden of te herstellen. Indien de
overtreder hiertoe bereid is, kan de ambtenaar
beslissen geen administratieve sanctie of een
kleinere geldboete op te leggen.
De GAS-wet bepaalt geen formaliteiten voor
deze bemiddelingsprocedure zodat de

-

De ambtenaar dient zijn beslissing te
motiveren, d.w.z. op begrijpelijke wijze
de feitelijke en juridische gronden
vermelden waarop de beslissing steunt

Kennisgeving van de beslissing
De sanctionerende ambtenaar brengt de
overtreder per aangetekende brief op de
hoogte van de beslissing.
De sanctionerende ambtenaar moet de boete
opleggen binnen de zes maanden, te rekenen
vanaf de dag van ontvangst van de vaststellingen
of van het afschrift van het proces-verbaal van
de vaststellende ambtenaar.
Bij de kennisgeving van de beslissing wordt een
overschrijvings- of stortingsformulier gevoegd
dat door de belanghebbende gebruikt kan
worden.
De beslissing is uitvoerbaar (d.w.z. geeft
aanleiding tot gedwongen tenuitvoerlegging) na
het verstrijken van de termijn van één maand na
de kennisgeving aan de betrokkene. De
beslissing is niet uitvoerbaar indien de
betrokkenen beroep heeft aangetekend bij de
politierechtbank. Het beroep heeft bijgevolg een
schorsende werking.
4. Beroepsprocedure
De overtreder kan beroep instellen tegen de
beslissing van de ambtenaar:
- Binnen één maand te rekenen vanaf de
kennisgeving van de beslissing tot
administratieve geldboete
- Bij de politierechtbank via een
eenvoudig verzoekschrift
Procedure voor de beroepsrechter
De politierechter doet in een openbaar debat,
met uiteenzetting door beide partijen, uitspraak
over het beroep dat werd ingediend tegen de
administratieve geldboete. De rechter oordeelt
over de wettigheid en de proportionaliteit van
de opgelegde geldboete, maar spreekt zich niet
uit over de opportuniteit van de beslissing.
De politierechtbank doet uitspraak binnen de
zes maanden nadat de zaak aanhangig werd
gemaakt.

gemeenteraad de vrijheid heeft om dit te
regelen. De bemiddeling kan heel soepel zijn,
maar omwille van bewijsredenen is het
aangewezen om te zorgen voor een schriftelijke
weerslag van de procedure.
Beslissing tot administratieve geldboete
De sanctionerende ambtenaar kan beslissen een
administratieve geldboete op te leggen:
- Na verloop van de verweertermijn van
15 dagen
- Binnen de 15 dagen wanneer de
overtreder te kennen geeft de feiten
niet te betwisten
- Na de mondelinge verdediging
De beslissing tot opleggen van de boete is aan
een aantal voorwaarden onderworpen:
- De boete moet proportioneel zijn in
verhouding tot de zwaarte van de feiten
- De ambtenaar dient zijn beslissing te
motiveren, d.w.z. op begrijpelijke wijze
de feitelijke en juridische gronden
vermelden waarop de beslissing steunt
Kennisgeving van de beslissing
De sanctionerende ambtenaar brengt de
overtreder per aangetekende brief op de
hoogte van de beslissing.
De sanctionerende ambtenaar moet de boete
opleggen binnen de zes maanden, te rekenen
vanaf de dag van ontvangst van de vaststellingen
of van het afschrift van het proces-verbaal van
de vaststellende ambtenaar.
Bij de kennisgeving van de beslissing wordt een
overschrijvings- of stortingsformulier gevoegd
dat door de belanghebbende gebruikt kan
worden.
De beslissing is uitvoerbaar (d.w.z. geeft
aanleiding tot gedwongen tenuitvoerlegging) na
het verstrijken van de termijn van één maand na
de kennisgeving aan de betrokkene. De
beslissing is niet uitvoerbaar indien de
betrokkenen beroep heeft aangetekend bij de
jeugdrechtbank. Het beroep heeft bijgevolg een
schorsende werking.
5. Beroepsprocedure

De rechter kan de beslissing van de ambtenaar
bevestigen of herzien. In het laatste geval kan de
rechter de boete dus ongedaan maken indien ze
onwettig is of het bedrag van de geldboete
verminderen omdat de hoogte van de boete niet
in verhouding staat tot de feiten. De beslissing
van de rechter vervangt de beslissing van de
ambtenaar.
Indien de politierechter de geldboete bevestigt,
vallen de kosten van het beroep ten laste van de
veroordeelde.
Er is geen verder beroep mogelijk tegen de
beslissing van de politierechter.
5. Uitvoering van de beslissing
De beslissing tot het opleggen van een
administratieve geldboete heeft uitvoerbare
kracht na het verstrijken van een termijn van
één maand vanaf haar kennisgeving, behalve
wanneer beroep wordt aangetekend.
De boete moet betaald worden binnen een
termijn van één maand volgend op de dag dat
de beslissing uitvoerbaar is geworden. De
overtreder heeft dus twee maanden tijd om te
betalen vanaf de kennisgeving van de geldboete.
Een GAS-boete is niet te verhogen met
opdeciemen: 100 euro blijft dus 100 euro. Bij
niet-betaling van een GAS-boete kan men dus
niet plots 150 euro vragen.
6. Wat gebeurt er bij wanbetaling?
De gemeente kan in dat geval een burgerlijke
procedure tot invordering van de geldboete
instellen.
De niet-betaling van een GAS-boete kan nooit
omgezet worden in een gevangenisstraf.
7. Kan inbeslagname in het kader van
GAS?
Wanneer meermaals geen gevolg wordt gegeven
aan de beslissing tot betalen van een
administratieve geldboete, kan het bestuur
overwegen om over te gaan tot bestuurlijke

De overtreder kan beroep instellen tegen de
beslissing van de ambtenaar:
- Binnen één maand te rekenen vanaf de
kennisgeving van de beslissing tot
administratieve geldboete
- Bij de jeugdrechtbank via een kosteloos
verzoekschrift
Procedure voor de beroepsrechter
De jeugdrechter doet in een openbaar debat,
met uiteenzetting door beide partijen, uitspraak
over het beroep dat werd ingediend tegen de
administratieve geldboete. De rechter oordeelt
over de wettigheid en de proportionaliteit van
de opgelegde geldboete, maar spreekt zich niet
uit over de opportuniteit van de beslissing.
De jeugdrechtbank doet uitspraak binnen de zes
maanden nadat de zaak aanhangig werd
gemaakt.
De rechter kan de beslissing van de ambtenaar
bevestigen of herzien. In het laatste geval kan de
rechter de boete dus ongedaan maken indien ze
onwettig is of het bedrag van de geldboete
verminderen omdat de hoogte van de boete niet
in verhouding staat tot de feiten. De
jeugdrechter kan de sanctie vervangen door een
maatregel van bewaring, behoeding of
opvoeding, zoals bepaald in artikel 37 van de
Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming. De beslissing van de rechter
vervangt de beslissing van de ambtenaar.
Er is geen verder beroep mogelijk tegen de
beslissing van de jeugdrechter.
Let op! Indien de jeugdrechter de sanctie
vervangt door een maatregel van bewaring,
behoeding of opvoeding dan is hoger beroep wel
mogelijk.
Ouders en voogden kunnen eveneens beroep
instellen en hebben dezelfde rechten in de
procedure als de minderjarige zelf. Maar
tegelijkertijd zijn zij ook burgerrechtelijk
aansprakelijk voor de betaling van de
administratieve boete.
6. Uitvoering van de beslissing
De beslissing tot het opleggen van een
administratieve geldboete heeft uitvoerbare

inbeslagname of een bestuurlijke
verbeurdverklaring (bv. geluidsinstallatie bij
geluidsoverlast, een razende hond bij overlast
door agressieve dieren, of quads bij overlast
door voertuigen).
8. Verjaringstermijn
De ganse procedure moet afgehandeld zijn
binnen de zes maanden. Volgens de huidige
GAS-wet kan de ambtenaar geen administratieve
geldboete meer opleggen na het verstrijken van
een termijn van zes maanden. De termijn begint
te lopen vanaf de dag van ontvangst van de
vaststellingen of van het afschrift van het
proces-verbaal door de sanctionerende
ambtenaar. De ambtenaar wordt geacht van de
vaststellingen kennis te hebben genomen twee
dagen na de datum van de verzending ervan.
De verjaringstermijn van zes maanden wordt
geschorst door de beroepsprocedure.

kracht na het verstrijken van een termijn van
één maand vanaf haar kennisgeving, behalve
wanneer beroep wordt aangetekend.
De boete moet betaald worden binnen een
termijn van één maand volgend op de dag dat
de beslissing uitvoerbaar is geworden. De
overtreder heeft dus twee maanden tijd om te
betalen vanaf de kennisgeving van de geldboete.
Een GAS-boete is niet te verhogen met
opdeciemen: 100 euro blijft dus 100 euro. Bij
niet-betaling van een GAS-boete kan men dus
niet plots 150 euro vragen.
7. Wat gebeurt er bij wanbetaling?
De gemeente kan in dat geval een burgerlijke
procedure tot invordering van de geldboete
instellen.
8. Kan inbeslagname in het kader van
GAS?
Wanneer meermaals geen gevolg wordt gegeven
aan de beslissing tot betalen van een
administratieve geldboete, kan het bestuur
overwegen om over te gaan tot bestuurlijke
inbeslagname of een bestuurlijke
verbeurdverklaring (bv. geluidsinstallatie bij
geluidsoverlast, een razende hond bij overlast
door agressieve dieren, of quads bij overlast
door voertuigen).
9. Verjaringstermijn
De ganse procedure moet afgehandeld zijn
binnen de zes maanden. Volgens de huidige
GAS-wet kan de ambtenaar geen administratieve
geldboete meer opleggen na het verstrijken van
een termijn van zes maanden. De termijn begint
te lopen vanaf de dag van ontvangst van de
vaststellingen of van het afschrift van het
proces-verbaal door de sanctionerende
ambtenaar. De ambtenaar wordt geacht van de
vaststellingen kennis te hebben genomen twee
dagen na de datum van de verzending ervan.
De verjaringstermijn van zes maanden wordt
geschorst door de beroepsprocedure.

Gemengde inbreuken
Met de wetswijziging van juni 2004 heeft de wetgever het toepassingsgebied verruimd door
bepaalde gedragingen uit het Strafwetboek toch strafbaar te stellen met een administratieve sanctie.
Dit zijn de zogenaamde “gemengde” inbreuken. De wetgever creëerde hierdoor een uitzondering op
het principe dat de gemeente geen sancties kon opleggen indien de gedraging al in een wet of
decreet strafbaar is gesteld. Dit betekent een uitzondering op het principiële verbod van samenloop
van gemeentelijke administratieve sancties en strafsancties.
Ook al krijg je een brief van de sanctionerende ambtenaar voor een inbreuk op het politiereglement,
men kan je ook strafrechtelijk vervolgen voor volgende zaken:














Artikel 327 SW: bedreigingen met een aanslag op personen of op eigendommen
Artikel 328 SW: valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen
Artikel 329 SW: bedreigingen door gebaren of zinnebeelden
Artikel 330 SW: bedreiging onder bevel
Artikel 398 SW: opzettelijke slagen en verwondingen
Artikel 448 SW: beledigingen
Artikel 461 en 463 SW: diefstal
Artikel 526 SW: vernieling of beschadiging van graven, monumenten, standbeelden,
kunstvoorwerpen
Artikels 534bis en 543ter SW: zonder toestemming graffiti aanbrengen op roerende en
onroerende goederen + het kwaadwillig omhakken van bomen
Artikel 545 SW: vernieling van afsluitingen, hagen enz.
Artikel 559 SW: opzettelijke beschadiging of vernietiging van roerende goederen
Artikel 561 SW: nachtlawaai
Artikel 563 SW: opzettelijke beschadiging van landelijke of stedelijke afsluiting +
feitelijkheden of lichte gewelddaden zonder iemand te verwonden

Als het Parket tot vervolging zou overgaan, krijg je een dagvaarding in de bus om te verschijnen voor
de correctionele rechtbank en vervalt de GAS-boete:
“In het geval van samenloop d.w.z. zo de inbreuk zowel met een strafsanctie ALS met een
bestuurlijke geldboete kan worden bestraft, wordt het origineel van het proces-verbaal binnen
dezelfde periode aan de procureur des Konings toegezonden (één maand) én een afschrift aan de
sanctionerende ambtenaar; die parketmagistraat beschikt vervolgens over twee maanden om te
beslissen al dan niet vervolgen. ENKEL ingeval de procureur des Konings beslist NIET te vervolgen, is
een bestuurlijke afhandeling op gemeentelijk vlak mogelijk”.
(Bron: Gemeentelijke Administratieve Sancties, De bestuurlijke aanpak van overlast, Hoofdstuk 2:
Procedure administratieve geldboete, Koen Van Heddeghem VVSG)

