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GAS is het werk van verschillende actoren,
in een schakel van werkzaamheden
- Vaststellers of politie
- Sanctionerend ambtenaar (SA)
• Ontvankelijkheid
• verweer – bemiddeling

- Beroep bij politierechter
- Financiële dienst - deurwaarder

De procedure
GAS-1, GAS-2 en GAS-3, GAS-verkeer
• GAS-1: louter administratieve inbreuken of inbreuken op het
gemeentelijk reglement (politie en gemeentelijke vaststellers) bv.
wildplassen, sluikstort, private inname openbare weg, …
• Gemengde inbreuken (GAS-2 en GAS-3): inbreuken op het
gemeentelijk reglement en op de in de GAS-wet aangeduide
artikelen van het strafwetboek (politie) bv. nachtlawaai,
winkeldiefstal, beschadiging onroerende goederen, …
• GAS-verkeer: de op de in het gemeentelijk reglement opgenomen
inbreuken betreffende het stilstaan en het parkeren, en betreffende
de verkeersborden C3 en F 103 , vastgesteld met automatisch
werkende toestellen, begaan door meerderjarigen of door
rechtspersonen (politie en gemeentelijke vaststellers)

Ontvankelijkheid van de GAS-vaststelling
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De dader is onbekend of heeft geen gekend adres (in België);
De dader is komen te overlijden;
De verdachte is minderjarig en het gemeentelijk reglement voorziet niet in
bemiddeling;
De verdachte is jonger dan de minimumleeftijd aangegeven in het gemeentelijk
reglement
De sanctionerend ambtenaar is niet territoriaal bevoegd;
Het betreft een inbreuk op hogere regelgeving (bv. het materialendecreet);
De vaststelling werd laattijdig ontvangen (meer dan twee maanden na de
vaststelling);
De vaststelling werd opgemaakt op naam van een andere (rechts)persoon dan
deze die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inbreuk;
Ontoereikende bezwaren (een louter vermoeden en geen mondelinge
interpellatie, geen materiële elementen en de verdachte ontkent);

Openbare overlast, bemiddeling
• Openbare overlast: lichte vormen van verstoring van de
openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid
• Bemiddeling:
-

Minderjarigen: bemiddeling verplicht
Meerderjarigen: bemiddeling facultatief

•
•

Geslaagde bemiddeling: geen boete
Voordelen:
• Benadeelde partij - wordt betrokken
• Overtreder – verantwoordelijkheid, herstel schade
• Gratis – snel – vrijwillig – vertrouwelijk – wenselijk, maar niet verplicht

De beslissing van de SA
• 6 maanden – 1 jaar
• motiveringsplicht: Feiten bewezen? – verweer - afdoende
-Welke feiten
-Waarom inbreuk
-toerekenbaar
-rechtvaardiging opgelegde geldboete

•
•
•
•
•
•

Hoogte boete: zwaarwichtigheid feiten - herhaling
Onafhankelijk
Bestuurlijke afhandeling – geen vermelding strafblad
Beroep – een maand – jeugdrb. / politierb.
Definitieve beslissing – uitvoerbare kracht
Invordering door financiële dienst – evt. deurwaarder

De GAS-procedure voor vaststellingen van
zwerfvuil, sluikstort en afval (GAS-1)
zwerfvuil, sluikstort, afval
• Mogelijkheid milieuhandhavingsdecreet voor GAS
• Criterium: 2m³ - 2 60-liter vuilniszakken – inhoud
kleine aanhangwagen
• Kleiner: steeds een administratieve inbreuk, NOOIT
gemengde inbreuk, enkel overmaken aan SA
• Groter: enkel overmaken aan het Parket, niet aan de
SA

De GAS-vastelling
• Over te maken aan SA binnen 2 maanden na feiten
• Omstandige omschrijving van het vastgestelde
• GAS-vaststelling – informatief – geen bijzondere
bewijswaarde – belang goede omschrijving –
moeilijk te weerleggen
• Ivm sluikstort:
➢ Een document op naam is slechts een aanwijzing
➢ Aan te vullen met:
• Getuigenis over sluikstort of aanwezigheid voertuig
• Nabijheid woonplaats of uitoefening beroep verdachte
• Interpellatie of verhoor verdachte

Vaststelling sluikstort d.m.v. camerabeelden
Identificatie van de verdachte o.g.v. opzoeking
in de gegevens van DIV en Rijksregister door de
politie:
• Houder kentekenplaat kan ≠ van bestuurder
• Geen vermoeden
• Foto opzoeken in RR en vergelijken met
beelden
• Verwante ?

