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Evaluatieverslag van de wet van 24 juni 2013 

betreffende de Gemeentelijke 

Administratieve Sancties (GAS)  

Deel: toepassing van de GAS-bemiddeling in 2016-2017

 

Samenvatting:  

De wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) voorziet in haar 

artikel 52 dat er een tweejaarlijks evaluatieverslag moet worden opgesteld aan het Parlement over de 

toepassing ervan. Staatssecretaris Zuhal Demir, bevoegd voor Grote steden, neemt het gedeelte "GAS-

bemiddeling" van dit evaluatieverslag ten laste. Voor de periode 2016-2017 heeft de POD 

Maatschappelijke Integratie het gedeelte van de vragenlijst over de toepassing van de GAS-bemiddeling 

op zich genomen.  

Het verslag is opgesteld op basis van de analyse van de antwoorden op de vragenlijst die aan de 589 

Belgische gemeenten werd verstuurd. 124 gemeenten hebben op de vragenlijst geantwoord. Het verslag 

werd, in mindere mate, aangevuld met kwalitatieve gegevens afkomstig uit de 14 activiteitenverslagen 

opgeteld door de bemiddelaars werkzaam binnen de door de POD MI gesubsidieerde steden. 

De meeste Belgische gemeenten voorzien in hun gemeentelijk politiereglement de 

bemiddelingsprocedure en voorzien in de mogelijkheid om een beroep te doen op de 
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diensten voor GAS-bemiddeling, gesubsidieerd door de POD MI. Dit toont aan dat de interesse 

voor deze alternatieve maatregel blijft stijgen en dit benadrukt de meerwaarde ervan. 

Wanneer de bemiddeling wordt aanvaard, wordt in de meeste gevallen ook een akkoord 

afgesloten. 92 van de 114 gemeenten die de vragenlijst hebben beantwoord die een procedure voor 

GAS-bemiddeling voorzien in hun reglement stellen ook effectief dit alternatief voor aan de overtreder in 

een bepaald aantal dossiers. Van hieruit wordt in 89,7 % van de gevallen een akkoord afgesloten. In 

ongeveer 93 % van de gevallen wordt het akkoord vervolgens uitgevoerd. Het bemiddelingsakkoord neemt 

vaak de vorm aan van een herstelgerichte prestatie.  

De toepassingsmodaliteiten van de GAS-bemiddeling verschillen veel naar gelang de 

steden. De GAS-bemiddelaar kan van verschillende diensten afhangen. Een minderheid van de 

gemeenten doen voor de uitvoering van de GAS-bemiddeling een beroep op een bemiddelingsdienst, zoals 

voorzien door artikel 3 van het KB van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de 

GAS. De inbreuken die het meest behandeld worden in bemiddeling zijn beschadigingen (roerende en 

onroerende), afval gerelateerde inbreuken (vervuiling van de openbare ruimte, sluikstorten, ...), 

geluidsoverlast (lawaai overdag en 's nachts, verschillende soorten geluidsoverlast, ...). en inbreuken in 

verband met dieren.  

De GAS moeten beschouwd als onderdeel van een breder sociaal preventiebeleid waarbij 

problemen niet enkel vanuit een sanctieperspectief moeten worden aangepakt, maar 

eerder door kansen te creëren en toekomstperspectieven te bieden. Via de GAS-

bemiddeling wordt het respect van de sociale normen en regels opnieuw bijgebracht en  

worden burgers opnieuw geresponsabiliseerd. Dit met het oog op het bevorderen van de 

integratie in het maatschappelijk leven van éénieder. Daarom steunt de POD MI de steden 

en gemeenten financieel en methodologisch bij de toepassing van het gedeelte van de wet 

betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.  
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1. Inleiding 

De wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) voorziet 

in haar artikel 52 dat er een tweejaarlijks evaluatieverslag moet worden opgesteld aan het 

Parlement over de toepassing ervan. Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, neemt de 

analyse ten laste van het gedeelte "Gemeentelijke Administratieve Sancties". Zijn collega, 

Staatssecretaris Zuhal Demir, bevoegd voor Grote steden, neemt het gedeelte "GAS-

bemiddeling" ten laste.  

Bij de vorige evaluatie heeft de FOD Binnenlandse Zaken een unieke vragenlijst, 

samengesteld uit 2 delen, naar de 589 Belgische gemeenten gestuurd. Een gedeelte van de 

vragenlijst had betrekking op de GAS in het algemeen, het andere gedeelte had betrekking op de 

toepassing van de GAS-bemiddeling. Voor de periode 2016-2017 heeft de POD MI de verzending 

ten laste genomen van het gedeelte van de vragenlijst over de toepassing van de GAS-bemiddeling. 

De praktijk van de bemiddeling is zeer uiteenlopend en hangt af van de beleidskeuzes van de 

gemeenten. Het verslag is opgesteld op basis van de analyse van de antwoorden op de vragenlijst 

die aan de 589 Belgische gemeenten werd verstuurd. 124 gemeenten hebben op de vragenlijst 

geantwoord. Binnen deze 124 gemeenten voorzien 114 lokale besturen in hun gemeentelijk 

politiereglement de mogelijkheid om een beroep te doen op de GAS-bemiddeling.
1 

De GAS-bemiddeling moet verplicht worden voorgesteld aan minderjarigen die een 

inbreuk hebben gepleegd op het gemeentelijk politiereglement. Weliswaar volgens de gegevens 

waarover de POD MI beschikt, hebben de dossiers die behandeld worden in bemiddeling 

hoofdzakelijk betrekking op meerderjarigen. "Deze grote dominantie van de dossiers behandeld 

voor meerderjarigen is een teken van vertrouwen van de sanctionerende ambtenaar tegenover de 

                                                                 
1 Om de analyse van de antwoorden op de vragenlijst in te vullen, werd het verslag eveneens, in mindere mate, 

opgesteld op basis van de kwalitatieve analyse van de gegevens uit de 14 activiteitenverslagen voor de periode 

2016-2017 - verstuurd aan de POD MI - op het ogenblik van het opstellen van dit verslag, door de gesubsidieerde 

steden. Er kon een kwalitatieve analyse worden uitgevoerd, maar het te beperkte aantal verslagen dat tot op heden 

werd ontvangen voor de periode 2016-2017 heeft ervoor gezorgd dat er geen relevante kwantitatieve analyse kon 

worden uitgevoerd.  
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bemiddelaars".2 Deze vaststelling benadrukt hier de toegevoegde waarde van deze alternatieve 

maatregel. Deelnemen aan een bemiddelingsprocedure bovenop het enkel sanctioneren van de 

burger creëert een dialoog tussen deze laatste en de overheden.  

Zowel uit de bevraging als de activiteitenrapporten van de bemiddelaars wordt de soms moeizame 

relatie tussen GAS-bemiddelaar en sanctionerend ambtenaar als reden opgegeven voor de niet 

toepassing van de GAS-bemiddeling. De sanctionerend ambtenaar beslist immers of een 

bemiddeling al dan niet wordt voorgesteld, met uitzondering van minderjarigen waarbij het aanbod 

verplicht is. Indien een sanctionerend ambtenaar niet overtuigd is van deze methodiek wordt deze 

dan ook naar alle waarschijnlijkheid minder vaak voorgesteld dan een sanctionerend ambtenaar 

die wel overtuigd is van de meerwaarde van dialoog bij overlastinbreuken. 

Bemiddeling is een vrijwillige procedure. Dit wil zeggen dat er pas sprake kan zijn van een 

bemiddelingsgesprek wanneer beide partijen, overtreder en benadeelde partij hiertoe instemmen.  

De inbreuken die het meest behandeld worden in bemiddeling zijn beschadigingen (roerende en 

onroerende), afval gerelateerde inbreuken (vervuiling van de openbare ruimte, sluikstorten, ...), 

geluidsoverlast (lawaai overdag en 's nachts, verschillende soorten geluidsoverlast, ...) en 

inbreuken in verband met dieren.                                                                                                                                

Bemiddeling leidt vaak tot een akkoord. Meestal resulteert dit bemiddelingsakkoord in een 

herstelgerichte prestatie. De GAS-bemiddelaars besteden veel tijd aan het zoeken van gepaste 

plaatsen (reinigingsdienst van een gemeente, milieudienst van een gemeente, vereniging zonder 

winstoogmerk, …) waar de overtreders hun herstelgerichte prestatie kunnen uitvoeren. Het 

akkoord wordt meestal uitgevoerd. Na een geslaagde bemiddeling wordt de procedure afgesloten 

en mag de sanctionerend ambtenaar geen geldboete meer opleggen. 

Ondanks de vaststelling dat bepaalde antwoorden op de vragenlijst onvolledig waren, kunnen we, 

op basis van de informatie gekend bij de POD, stellen dat de lokale bemiddeling als volwaardig 

alternatief wordt beschouwd in talrijke gevallen. De bemiddeling maakt het mogelijk om een 

                                                                 
2 Citaat van G. CHABRILLAT vermeld in "10 jaar bemiddeling in het kader van de GAS: een middel tot dialoog voor 
de steden", Handelingen van de studiedag van 13 juni 2017, p.8 



5/31 
 
 

Mathilde Wargnies, POD Maatschappelijke Integratie - Dienst Scuba 
Februari 2018 
 

dialoog te creëren tussen de burgers en tussen de burgers en de overheid. De GAS moeten 

beschouwd als onderdeel van een breder sociaal preventiebeleid. Door overlast aan te pakken via 

dialoog krijgt de leefbaarheid van een buurt voorrang op een sanctiebeleid. Daarom steunt de 

POD MI de steden en gemeenten financieel en methodologisch bij de toepassing van het gedeelte 

van de wet betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. 

a. Korte voorgeschiedenis3  

De gemeentelijke administratieve sancties werden in het Belgisch juridisch arsenaal 

ingevoerd door de wet van 13 mei 1999, meer bepaald door het toevoegen van een artikel 119bis 

in de Nieuwe Gemeentewet (NGW). Tussen 1999 en 2018 hebben steeds meer Belgische steden 

en gemeenten het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) toegepast, meer 

bepaald naar aanleiding van de wetswijziging van 2004 en van artikel 119bis van de NGW en de 

uitbreiding van het toepassingsgebied. Het ingevoegde artikel vermeldt dat de gemeente kan 

voorzien in een bemiddelingsprocedure in het kader van de bevoegdheden die haar zijn toegekend 

(via art. 119bis). Deze procedure wordt verplicht voorgesteld aan minderjarigen die de leeftijd 

van 16 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten. 

 

Via de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet) 

werd de reglementering inzake gemeentelijke administratieve sancties ingevoegd in een specifieke 

wet en werd dit aangepast. Via de wetten van 21 december 2013, 10 april 2014 en 9 november 

2015 werden bijkomende kleine wijzigingen aangebracht aan deze nieuwe GAS-wet.  

De GAS-wet van 24 juni 2013 verduidelijkt de procedures en biedt meer juridische waarborgen. 

Deze wet verlaagt meer bepaald de leeftijdsgrens voor het opleggen van sancties naar 14 jaar, in 

plaats van 16 jaar. Sinds 1 januari 2014 is het met andere woorden verplicht om bemiddeling aan 

                                                                 
3 Informatie overgenomen van de FOD BINNENLANDSE ZAKEN, "Tweejaarlijks verslag over de toepassing van de GAS-
wet 2014-2015 - Verslag aan het Parlement", 17/12/2015, p.2 en F. CAMMAERT, "Evaluatie van de toepassing van 
de wet betreffende de Administratieve Sancties in de gemeenten - 7 jaar Gemeentelijke Administratieve Sancties", 
Onderzoeksrapport, 2006, blz. 4-9 beschikbaar op  
https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/evaluatie-van-de-wet-van-13-mei-1999-betreffende-de-
gemeentelijke 
 

https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/evaluatie-van-de-wet-van-13-mei-1999-betreffende-de-gemeentelijke
https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/evaluatie-van-de-wet-van-13-mei-1999-betreffende-de-gemeentelijke
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te bieden aan minderjarigen vanaf 14 jaar. In uitvoering van deze wet werden verschillende 

koninklijke besluiten goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het koninklijk besluit 

van 28 januari 2014 heeft betrekking op de uitvoering van de GAS-bemiddeling en bepaalt de 

minimumvoorwaarden en -modaliteiten voor de bemiddeling voorzien in het kader van de wet 

betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties. 

 

b. Het tweejaarlijks verslag 

De GAS-wet is in werking getreden op 1 januari 2014. Krachtens artikel 52 van deze wet 

moet een evaluatieverslag over de toepassing ervan worden uitgebracht aan het parlement door 

Staatssecretaris Zuhal Demir, bevoegd voor grote steden. Een gedeelte van de vragen heeft 

immers betrekking op de toepassing van de alternatieve maatregelen, voorzien door de GAS-wet. 

Haar collega van Binnenlandse Zaken neemt het gedeelte Gemeentelijke Administratieve Sancties 

ten laste.  

De minister van Binnenlandse zaken brengt tweejaarlijks verslag uit aan het Parlement over de 

toepassing van deze wet. Daarin wordt minimaal een overzicht gegeven van het aantal 

administratieve geldboetes bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, die werden opgelegd, voor welke categorieën 

van inbreuken en de procedurele moeilijkheden waartoe de toepassing van deze wet aanleiding heeft 

gegeven."4  

Dit jaar heeft de FOD Binnenlandse Zaken geen gegevens verzameld in verband met de toepassing 

van de GAS omwille van een mogelijke wetswijziging (vijfjaarlijkse en geen tweejaarlijkse evaluatie 

meer). Aangezien de wetswijziging nog niet werd doorgevoerd, zal het gedeelte van het verslag in 

verband met de toepassing van de GAS-bemiddeling worden uitgevoerd door Zuhal Demir voor 

het Parlement. De POD MI is, via zijn Task Force, verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

GAS-bemiddeling in de gemeenten en heeft dus op eigen initiatief het gedeelte van de vragenlijst 

dat betrekking heeft op de GAS-bemiddeling naar de 589 Belgische steden en gemeenten gestuurd.  

                                                                 
4 Artikel 52 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties, B.S., 1 juli 2013. 
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De dienst SCUBA (waar GSB deel van uitmaakt5) centraliseert jaarlijks de informatie over de 

toepassing van de GAS-bemiddeling op basis van de activiteitenverslagen die door de POD MI 

gesubsidieerde steden aan de POD MI 6 worden bezorgd. Dit evaluatieverslag zal zich eveneens, 

in mindere mate, inspireren op deze gegevens die nuttig waren om bepaalde punten kwalitatief te 

interpreteren. Een zuiver kwantitatieve evaluatie houdt immers geen rekening met de 

verscheidenheid van de lokale praktijken van de GAS-wet en van de bemiddeling die lokaal van 

toepassing zijn. Zo hebben wij dit jaar aan het verslag nuances, opmerkingen toegevoegd uit de 

kwalitatieve analyse van de activiteitenverslagen verstuurd door de door de POD MI 

gesubsidieerde steden. 

 

2. Vragenlijst  

De vragen met betrekking tot de GAS-bemiddeling die voorheen door de FOD 

Binnenlandse Zaken werden verstuurd, werden dit jaar door de POD MI verstuurd. De vragen 

werden overgenomen uit de vragenlijst van vorige evaluatie.  

Op 22 december 2017 werd de vragenlijst (zie bijlage 1 van dit document) aan de 589 Belgische 

gemeenten bezorgd. De vragenlijst heeft betrekking op de volgende periode: 1 januari 2016 tot 

1 december 2017. Sommige gemeenten hebben verduidelijkt dat zij geantwoord hebben over een 

periode die ietwat verschilt met diegene die was vermeld (voorbeeld: van 1 januari 2016 tot 31 

december 2017).  

124 van de 589 steden en gemeenten hebben de vragenlijst beantwoord en terugbezorgd aan de 

dienst SCUBA. Bepaalde gemeenten hebben het initiatief genomen om de gegevens van hun 

partners te bezorgen.  

                                                                 
5 Grootstedenbeleid  
6  De 30 steden gesubsidieerd door de POD MI: Antwerpen, Aubange, Oudergem, Bastenaken, Charleroi, 
Dendermonde, Florennes, Gent, Geraardsbergen, Huy, Elsene, Jette, Kortrijk, La Louvière, Leuven, Luik, Marche-en-
Famenne, Mechelen, Nijvel, Oostende, Sint-Gillis, Sambreville, Sint-Joost-Ten-Node, Sint-Truiden, Tongeren, Doornik, 
Turnhout, Verviers, Vilvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe 
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a. Ondervonden moeilijkheden:  

124 van de 589 steden en gemeenten hebben de vragenlijst teruggestuurd naar de POD MI. Het 

antwoordpercentage bedraagt dus ongeveer 21 %.  

 

 

Verschillende redenen verklaren waarom dit percentage lager is dan bij de vorige evaluatie: 

- De vragenlijst kwam niet terecht bij de bevoegde dienst. 

- Bepaalde gemeenten hadden onvoldoende tijd om de gegevens binnen de opgelegde termijn te 

verzamelen. 

- Hoewel een groot aantal gemeenten GAS voorzien in hun gemeentelijk politiereglement 

voorzien zij niet allemaal de mogelijk om een beroep te doen op een bemiddelingsprocedure. 

Bijgevolg achtten zij het niet nodig om de vragenlijst terug te sturen.  
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b. Geanalyseerde gegevens:  

Dit evaluatieverslag werd opgesteld op basis van de antwoorden van 124 gemeenten, 

maar de kennis van de POD MI over de toepassing van de GAS-bemiddeling is eveneens gebaseerd 

op elementen uit de activiteitenverslagen van de gemeenten die een overeenkomst hebben 

afgesloten met de federale Staat.  

Om de analyse van de antwoorden op de vragenlijst te vervolledigen, werd dit verslag 

ook opgesteld op basis van de kwalitatieve analyse van de gegevens uit de 14 

activiteitenverslagen voor de periode 2016-2017 - verstuurd aan de POD MI - op het 

ogenblik van het opstellen van dit verslag, door de gesubsidieerde steden. Er kon een 

kwalitatieve analyse worden uitgevoerd, maar gezien het beperkt aantal verslagen dat tot op heden 

werd ontvangen voor de periode 2016-2017 kon er geen degelijke kwantitatieve analyse worden 

uitgevoerd. 

 

3. Antwoorden op de vragen en analyse van de 

gegevens:  

 

i. Aantal gemeenten dat voorziet in een procedure voor GAS-bemiddeling in 

hun gemeentelijk politiereglement 

V: Voorziet uw gemeente in een procedure voor GAS-bemiddeling in het gemeentelijk politiereglement? 

Opmerking: hier worden de gemeenten bedoeld die in hun reglement de mogelijkheid voorzien 

om, niet enkel voor minderjarigen, maar ook voor meerderjarigen, een beroep te doen op de 

procedure voor GAS-bemiddeling. De GAS-wet voorziet immers dat het bemiddelingsvoorstel 

verplicht is voor minderjarigen. 
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Ja, er is bemiddeling voorzien in het gemeentelijk politiereglement: 114 gemeenten 

Neen, er is geen bemiddeling voorzien in het gemeentelijk politiereglement: 10 

gemeenten 

2 van de 10 gemeenten die niet voorzien in een procedure voor GAS-bemiddeling in hun 

reglement hebben meegedeeld dat zij aanpassingen aan hun reglement doorvoeren om er het 

bemiddelingsvoorstel in te integreren (voor de meerderjarigen). De interesse voor deze 

alternatieve maatregel blijft stijgen en dit benadrukt de meerwaarde ervan. 

Analyse van de gegevens uit de activiteitenverslagen die werden bezorgd door de gesubsidieerde 

steden: 

Wij nuanceren hier dit antwoord: uit de analyse van de gegevens uit de activiteitenverslagen 

kunnen we vaststellen dat meer dan 114 gemeenten bemiddeling voorzien in het gemeentelijk 

politiereglement. Om geen vervormd beeld te hebben van de toepassing van de GAS-bemiddeling 

willen wij hier benadrukken dat, voor zover wij weten, ongeveer minstens 380 gemeenten 

momenteel voorzien in deze maatregel in hun politiereglement7. 

                                                                 
7 Aangezien we nog niet alle activiteitenverslagen hebben ontvangen voor de periode 2016-2017 kunnen wij geen 
precies cijfer aanhalen, maar wel een minimale schatting 
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ii. Aantal gemeenten dat een beroep doet op een lokale bemiddelaar voor de 

uitvoering van de lokale bemiddeling 

V: Doet uw gemeente een beroep op een lokale bemiddelaar voor de uitvoering van de lokale bemiddeling? 

Opmerking: Deze vraag werd mis begrepen door de respondenten. Met de term "lokaal 

bemiddelaar wordt hier de bemiddelaar bedoeld die zich bezighoudt met de GAS-bemiddeling. 

"De statutaire of contractuele eigenaar die door de gemeente is aangeduid, die, in opdracht van de 

sanctionerende ambtenaar, de verschillende stappen uitvoert van de GAS-bemiddelingsprocedure. De 

bemiddelaar mag de lokale overheid adviseren over het opstellen van een lokaal beleid voor de preventie 

van overlast".8 De onderliggende idee van deze vraag was te weten of de lokale bemiddelaar door 

de gemeente werd tewerkgesteld en betaald met middelen van de stad. Het was dus de bedoeling 

om een verschil te maken tussen de steden die een beroep doen op de diensten van een GAS-

bemiddelaar die al dan niet gesubsidieerd werd door de POD MI (zie vraag 4). De meeste steden 

hebben de vraag nochtans niet in die zin begrepen en hebben positief geantwoord, zelfs in de 

                                                                 
8 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de GAS, B.S., 

31 januari 2014  

72,32%
91,93%

25,59%
8,06%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Evaluatieverslag 2015-2016 Evaluatieverslag 2016-2017

Aantal gemeenten dat heeft geantwoord en dat voorziet in 
een procedure voor GAS-bemiddeling in hun gemeentelijk 

politiereglement

Blanco stem

% van respondenten die geen GAS bemiddeling in hun politie reglement voorzien

% van respondenten die GAS bemiddeling in hun politie reglement voorzien



12/31 
 
 

Mathilde Wargnies, POD Maatschappelijke Integratie - Dienst Scuba 
Februari 2018 
 

gevallen dat zij gebruik maakten van de diensten van een door de POD MI gesubsidieerde 

bemiddelaar. Deze vraag is in dit geval dus niet relevant. 

De gemeente doet een beroep op een lokale bemiddelaar: 63 gemeenten 

De gemeente doet geen beroep op een lokale bemiddelaar: 61 gemeenten 
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iii. Talrijke gemeenten doen een beroep op een bemiddelingsdienst9 voor de 

uitvoering van de GAS-bemiddeling, zoals voorzien door artikel 310 van het 

KB van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de 

GAS.  

V: Doet uw gemeente een beroep op een bemiddelingsdienst voor de uitvoering van de lokale bemiddeling, zoals 

bepaald in artikel 3 van het KB van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de GAS?  

 

Gemeenten die een beroep doen op een bemiddelingsdienst in de zin van artikel 3 

van het KB van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de GAS: 

16 gemeenten 

 

 

                                                                 
9Overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 JANUARI 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten 

voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS): "de bemiddelingsdienst: 

de vereniging zonder winstoogmerk gespecialiseerd inzake GAS-bemiddeling, erkend door de lokale autoriteiten die met de gemeente een 

overeenkomst heeft afgesloten die de begeleiding van de lokale bemiddeling beoogt" 
10 Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 JANUARI 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten 

voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS): "Om erkend te worden 

door een gemeente en de lokale bemiddeling uit te voeren, moet de bemiddelingsdienst de volgende voorwaarden naleven: zich richten naar 

de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 

stichtingen; 

 - de lokale bemiddeling in zijn sociale doelstelling opnemen; 

 - in haar midden of in het midden van haar organen niet de sanctionerend ambtenaar omvatten van een van de gemeenten waarbij ze een 

erkenning vraagt; 

- in haar midden de werknemers omvatten die beantwoorden aan de criteria bepaald in art. 6, 7 en 9 van dit besluit en de uitvoering van 

de lokale bemiddeling aan deze werknemers toevertrouwen; 

- een gedetailleerde raming hebben opgemaakt van de kost die de uitvoering van de lokale bemiddeling voor de gemeente met zich meebrengt 

en van de middelen die hiervoor tot haar beschikking staan; 

 - zich ertoe verbinden de gemeente jaarlijks, ten laatste tegen de verjaardag van de erkenning, een activiteitenverslag te bezorgen dat ten 

minste het volgende beschrijft: het aantal behandelde dossiers in de betrokken gemeente, het detail van deze behandeling, de moeilijkheden 

in de behandeling van deze dossiers, suggesties voor verbeteringen rond de dossiers en rond de betrekkingen met de gemeente en de lokale 

diensten belast met de preventie en de veiligheid, voorstellen rond de strijd tegen overlast en de informatie van de burgers hierrond.  

De vraag tot erkenning wordt per brief door de voorzitter van de bemiddelingsdienst geadresseerd aan het College van Burgemeester en 

Schepenen van de betrokken gemeente. In bijlage van deze vraag moeten de bewijzen zijn opgenomen van de naleving van de voornoemde 

voorwaarden voor de erkenning. Na onderzoek van de naleving van de in lid 1 uitgevaardigde erkenningsvoorwaarden door de gemeentelijke 

diensten, kan de gemeente de bemiddelingsdienst een erkenning toekennen om haar de uitvoering van de lokale bemiddeling op haar 

grondgebied toe te vertrouwen. 

Deze erkenning wordt schriftelijk aan de bemiddelingsdienst geadresseerd. De erkenning geldt voor een maximale duur van vijf jaar en 

kan na een nieuwe aanvraag vernieuwd worden. De gemeente kan de erkenning intrekken indien zou blijken dat de erkenningsvoorwaarden 

niet meer aanwezig zijn of dat de bemiddelingsdienst niet langer over de nodige materiële, menselijke en financiële middelen beschikt 

voor de uitoefening van de lokale bemiddeling. Deze beslissing tot intrekking wordt schriftelijk aan de bemiddelingsdienst meegedeeld. 

Een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de bemiddelingsdienst kan een vergoeding voorzien voor de prestaties van de 

bemiddelingsdiensten evenals voor de betaalwijze hiervan.  
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Gemeenten die geen beroep doen op een bemiddelingsdienst in de zin van artikel 3 

van het KB van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de GAS: 

108 gemeenten (waarvan er 98 GAS-bemiddeling voorzien in hun reglement). 

 

 

98 van de 114 gemeenten de procedure voor GAS-bemiddeling voorzien in hun reglement doen 

geen beroep op een bemiddelingsdienst voor de uitoefening van de lokale bemiddeling (86 %). 

 

 

 

92%
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Analyse van de gegevens uit de activiteitenverslagen die werden bezorgd door de gesubsidieerde 

steden:  

Er zijn verschillende manieren om de procedure voor GAS-bemiddeling uit te voeren en de GAS-

bemiddelaar hangt af van verschillende diensten naar gelang de stad waarvoor hij werkt (hij hangt 

vaak af van de juridische dienst, soms van de preventiedienst, …). Bepaalde gemeenten beslissen, 

bijvoorbeeld, om een beroep te doen op een interlokale vereniging voor de uitvoering van de 

gemeentelijke administratieve sancties. Deze verenigingen zijn daarom nog geen 

bemiddelingsdienst zoals beschreven in artikel 3 van het KB van 28 januari 2014. Er zijn dus niet 

veel gemeenten die een beroep doen op een bemiddelingsdienst, zoals voorzien in artikel 3 van 

het KB van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de GAS. In de toekomst 

zou het interessant zijn zich af te vragen waarom de gemeenten over het algemeen geen beroep 

doen op een bemiddelingsdienst voor de uitoefening van de lokale bemiddeling. 

 

iv. Aantal gemeenten dat een beroep doet op een lokale bemiddelaar, 

gesubsidieerd door de POD MI, zoals voorzien in artikel 211 van het KB van 

28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de GAS of die 

het recht hebben om dit te doen.  

V: Heeft uw gemeente een beroep gedaan op een lokale bemiddelaar, gesubsidieerd door de POD MI, zoals 

voorzien in artikel 2 van het KB van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de GAS of heeft 

zij het recht om dit te doen? 

 

 

                                                                 
11 Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 JANUARI 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten 

voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties: "De gemeenten kunnen samen 

genieten van de diensten van eenzelfde lokale bemiddelaar, die door een ervan wordt tewerkgesteld. 

"Om de uitvoering van de bemiddeling in het kader van de GAS te vergemakkelijken, sluit de dienst Grootstedenbeleid van de POD 

Maatschappelijke Integratie overeenkomsten af met gemeenten die een lokale bemiddelaar tewerkstellen waarvan de diensten ook andere 

gemeenten krachtens lid 1 ten goede komen. " 
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Gemeenten die een beroep doen op een lokale bemiddelaar gesubsidieerd door de 

POD MI: 107 gemeenten 

 

Gemeenten die geen beroep doen op een lokale bemiddelaar gesubsidieerd door de 

POD MI: 17 gemeenten  

 

Van de 114 gemeenten die de vragenlijst hebben beantwoord en die de bemiddelingsprocedure 

in hun gemeentelijk reglement voorzien, doet 94 % een beroep op de diensten van een door de 

POD MI gesubsidieerde bemiddelaar. Talrijke gemeenten hebben een samenwerkingsakkoord 

afgesloten met een door de POD MI gesubsidieerde stad. Het stijgende aantal 

bemiddelingsdossiers dat wordt behandeld door de lokale besturen bewijst het succes van deze 

aanpak. Het aantal gemeenten dat een beroep wenst te doen/de intentie heeft om een beroep te 

doen op de diensten van de door de POD MI gesubsidieerde GAS-bemiddelaars (via het sluiten 

van een samenwerkingsovereenkomst met een gemeente die een overeenkomst heeft 

ondertekend met de federale Staat) neemt toe. 3 van de 107 gemeenten die de vragenlijst hebben 

beantwoord en die een beroep doen op de diensten van een gesubsidieerd GAS-bemiddelaar 

hebben recent (in 2017) een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een beroep te doen op 

de diensten van de GAS-bemiddelaar die werd aangeworven door een gesubsidieerde gemeente. 

Nieuwe gemeenten willen concreet de procedure voor GAS-bemiddeling invoeren.  

 

Analyse van de gegevens uit de activiteitenverslagen die werden bezorgd door de gesubsidieerde 

steden:  

Uit de analyse van de gegevens van de activiteitenverslagen blijkt dat momenteel meer dan 370 

gemeenten intercommunale samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten om een beroep te 

doen op de diensten van de GAS-bemiddelaars. De GAS-bemiddelaars melden in hun 

activiteitenverslag dat jaar na jaar meer nieuwe gemeenten een beroep wensen te doen op hun 

diensten. Het aantal samenwerkingsakkoorden dat wordt gesloten, stijgt. Wij kunnen hieruit 
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besluiten dat deze vaststelling nogmaals het belang en de meerwaarde van deze maatregel 

aantoont. 
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v. Deelname van de lokale bemiddelaar aan projecten en initiatieven inzake 

overlastpreventie in de gemeenten (artikel 7 van het KB van 28 januari 2014 

betreffende de bemiddeling in het kader van de GAS) 

V: Neemt de lokale bemiddelaar deel aan projecten en initiatieven inzake overlastpreventie in uw gemeente (artikel 

7 van het KB van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de GAS)? 

 

Opmerking: deze mogelijkheid werd ingevoerd via het KB van 28 januari 2014. Artikel 7 van dit koninklijk 

besluit bepaalt: "In het kader van zijn functie, voert de bemiddelaar de volgende taken uit:  

- - de opstelling en de opvolging van alle stappen van de bemiddelingsprocedures, in opdracht van 

de sanctionerend ambtenaar;  

-  - de eventuele keuze en de bepaling van de modaliteiten van de gemeenschapsdienst uitgevoerd 

door de minderjarigen, in geval van weigering of falen van de bemiddeling; 

-  - deelnemen als bemiddelaar aan het lokale beleid rond overlastpreventie (...)" 

 

De POD MI moedigt de deelname van de bemiddelaar aan het lokale beleid rond overlastpreventie 

sterk aan. De onderliggende idee is de bemiddelaar te betrekken in een globaal en geïntegreerd 

preventiebeleid. 

 

De bemiddelaar neemt deel aan projecten rond overlastpreventie: 27 gemeenten 

De bemiddelaar neemt niet deel aan projecten rond overlastpreventie: 82 gemeenten 

Blanco geantwoord: 15 gemeenten 
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Analyse van de gegevens uit de activiteitenverslagen die werden bezorgd door de gesubsidieerde 

steden:  

Uit de gegevens die werden verstuurd door de door de POD MI gesubsidieerde bemiddelaars 

kan worden opgemaakt dat voor de lokale besturen die een overeenkomst hebben gesloten met 

de federale Staat (30 steden), de bemiddelaars in 71.4 % van de gevallen betrokken zijn bij het 

beleid rond overlastpreventie.  

De bemiddelaars zijn hoofdzakelijk betrokken bij projecten rond het aanmoedigen van de GAS-

bemiddeling en vaak bij projecten rond preventie/bestrijding van overlast/ sensibilisering. Door 

tijdsgebrek zijn de bemiddelaars, wanneer ze betrokken zijn bij projecten rond de strijd tegen 

overlast, vaak betrokken in de gemeente die hen tewerkstelt, maar zelden in een gemeente die 

een intercommunale samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten om een beroep te doen op hun 

diensten.  

 

deelname in 
22% van de 
gemeenten

neem niet deel in 66 
%van de gemeenten

geen aantwoord in
12% van de 
gemeenten

Deelname van de bemiddelaar aan projecten rond 
overlastpreventie

deelname geen deelname geen aantwoord
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vi. Inbreuken waarvoor het vaakst een bemiddeling wordt voorgesteld  

V: Voor welke inbreuken stelt uw gemeente de bemiddeling voor? (Vermeld max. 3 inbreuken) 

Geen antwoord: 15 gemeenten  

Gemeenten die niet over de nodige gegevens beschikken om de vraag te 

beantwoorden: 11 gemeenten  

Beschadigingen (roerende, onroerende): 61 gemeenten 

Afval gerelateerde inbreuken (neerzetten van huisvuil, vervuilen van de openbare 

ruimte, ...) : 53 gemeenten 

Inbreuken in verband met dieren: 47 gemeenten  

Geluidsoverlast (overlast 's nachts, overdag, verschillende soorten geluidsoverlast): 

27 gemeenten 

Slagen en verwondingen: 11 gemeenten  

Winkeldiefstal: 10 gemeenten  

Wildplassen: 9 gemeenten  

Het gebruik van alcohol op de openbare weg: 7 gemeenten 

 

Analyse van de gegevens uit de activiteitenverslagen die werden bezorgd door de gesubsidieerde 

steden: 

Naast de louter kwantitatieve analyse merken we op dat het meest behandelde soort probleem 

bij GAS-bemiddeling afhangt van de stad waar de GAS-dossiers worden geopend. De meest 

behandelde soorten inbreuken in bemiddeling hangen, onder andere, af van de geografische 

situatie en van het door onze respondenten op het terrein uitgevoerd gemeentelijk beleid. 

"Studentensteden" zoals Leuven, bijvoorbeeld, worden geconfronteerd met problemen als 

nachtlawaai, dronkenschap op de openbare weg of wildplassen. Wij kunnen eveneens vaststellen 

dat sommige steden meer belang hechten aan de netheid van hun openbare ruimte en veel 

investeren in sensibiliseringscampagnes over sluikstorten, het verontreinigen van de openbare 

ruimte, enz. Tegelijk voeren deze gemeenten talrijke oplossingen in om dit soort onaangepast 
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gedrag te bestrijden, meer bepaald door de inbreuken die betrekking hebben op netheid te 

behandelen via GAS-bemiddeling. 

 

  

Geen 
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gemeenten
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vii. Percentage GAS-dossiers waarvoor een bemiddeling wordt voorgesteld  

V: Hoeveel bedraagt het percentage GAS-dossiers waarvoor een bemiddeling wordt voorgesteld in uw gemeente?  

 

Opmerking: Alle inbreuken op het gemeentelijk politiereglement die strafbaar zijn met een 

administratieve boete geven in principe aanleiding tot een bemiddeling, met uitzondering van de 

inbreuken in verband met het stilstaan en parkeren en van bepaalde inbreuken die vallen onder 

de wegverkeerswet. Om het percentage GAS-dossiers te berekenen waarvoor een bemiddeling 

wordt voorgesteld, hebben sommige gemeenten het percentage berekend van het totale aantal 

GAS-dossiers vastgesteld in de gemeente, inclusief de inbreuken op het parkeren. Andere 

gemeenten hebben enkel het percentage berekend, uitgaand van het aantal dossiers waarvoor een 

bemiddeling kan worden voorgesteld, met uitzondering van de inbreuken op het parkeren. 

Andere gemeenten hebben verduidelijkt dat de overgedragen gegevens bij benadering correct 

waren en een percent konden verschillen. 

Gemiddelde: 23,16 %  

Van de 114 gemeenten die hebben geantwoord en die voorzien in een procedure voor GAS-

bemiddeling in hun gemeentelijk politiereglement  

Geen antwoord: 8 gemeenten  

De gemeenten beschikken niet over gegevens: 10 gemeenten  

4 gemeenten hebben 0% geantwoord, dit wil zeggen dat zij nooit bemiddeling 

hebben voorgesteld in een dossier 

 

32 gemeenten stellen een bemiddeling voor in < 10 % van de GAS-dossiers 

47 gemeenten stellen een bemiddeling voor in 10 tot 49 % van de GAS-dossiers 

11 gemeenten stellen een bemiddeling voor in 50 tot 99 % van de GAS-dossiers 

2 gemeenten delen mee dat zij bemiddeling voorstellen in 100 % van de gevallen 
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Bepaalde gemeenten stellen bemiddeling voor in 100 % van de dossiers, andere voor 3 %. De 

resultaten zijn zeer uiteenlopend en tonen nogmaals de verschillen aan in de toepassing van de 

procedure voor GAS-bemiddeling, in functie van de gemeenten.  

Dit verschil is te wijten aan het feit dat de toepassing van de GAS-bemiddeling over het algemeen 

afhangt van het lokale beleid.  

 

Analyse van de gegevens uit de activiteitenverslagen die werden bezorgd door de gesubsidieerde 

steden: 

In de akten van het colloquium over 10 jaar bemiddeling in het kader van de GAS verduidelijkt 

een bemiddelaarster dat "elke dienst anders is. En dat omwille van drie redenen: het hangt af van de 

zone, van het lokale beleid en van de relatie tot de sanctionerende ambtenaar". 12  Aangezien de 

sanctionerende ambtenaar moet beslissen of een dossier in aanmerking komt voor een 

bemiddeling, kan de houding van deze ambtenaar soms een belemmering vormen voor de goede 

toepassing van de GAS-bemiddeling in bepaalde gemeenten. Het gebeurt dat de sanctionerende 

ambtenaar zelf wil beslissen over de toestand en nog niet volledig vertrouwd is met de 

bemiddeling. Bepaalde sanctionerende ambtenaren weigeren om een strategie tot samenwerking 

met de bemiddelaars in te voeren. In andere gevallen komen de dossiers die in aanmerking komen 

voor bemiddeling, zelfs wanneer een strategie op papier is gezet, zelden of nooit voor. Het kan 

relevant zijn om dieper in te gaan op de samenwerkingsproblemen die voorkomen tussen de 

bemiddelaars en de sanctionerende ambtenaren om uit te zoeken hoe deze moeizame 

samenwerking rond de toepassing de GAS-bemiddeling kan worden opgeheven. 

 

  

                                                                 
12POD MI, "10 jaar bemiddeling in het kader van de GAS: een middel tot dialoog voor de steden", Handelingen van 
de studiedag van 13 juni 2017, p. 12, beschikbaar op  
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/verslag_10_jaar_gas_bemiddeling.pdf   

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/verslag_10_jaar_gas_bemiddeling.pdf
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viii. Percentage dossiers die leiden tot een bemiddelingsakkoord 

V: Hoeveel bedraagt het percentage dossiers voor bemiddeling dat geleid heeft tot het sluiten van een akkoord 

tussen de partijen? 

 

Opmerking: Bepaalde respondenten hebben vermeld dat de door hen bezorgde gegevens bij 

benadering correct waren.  

Hebben niets geantwoord: 9 gemeenten  

Beschikken niet over gegevens: 9 gemeenten  

 

Vertrekkende van de 96 gemeenten waar een bemiddeling wordt voorgesteld:  

In 10 gemeenten heeft geen enkele bemiddeling tot een akkoord geleid 

In 86 gemeenten die bemiddeling voorstellen, wordt een akkoord gesloten tussen 0,5 % en 100 % 

van de gevallen  

In 5 gemeenten leiden minder dan 10 % van de bemiddelingen tot een akkoord 

In 36 gemeenten leiden 10 tot 49 % van de bemiddelingen tot een akkoord 

In 40 gemeenten leiden 50 tot 99 % van de bemiddelingen tot een akkoord  

In 5 gemeenten leiden de bemiddelingen in alle gevallen tot een akkoord.  
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Analyse van de gegevens uit de activiteitenverslagen van de gesubsidieerde steden: 

De redenen die verhinderen dat het tot een bemiddeling komt zijn vaak dezelfde. De bemiddeling 

wordt geweigerd door de dader of het slachtoffer om praktische redenen (gebrek aan tijd, 

taalbarrière), omdat de overtreder liever een boete wenst te betalen (kosten/baten), omdat de 

overtreder de feiten betwist, omdat het slachtoffer een hogere vergoeding van de schade wenst. 

Vervolgens zal de bemiddelingsprocedure, hoewel zij aanvaard wordt door de 2 partijen, niet altijd 

leiden tot een akkoord, omdat de partijen het niet eens zijn over de inhoud van het 

herstelakkoord of, omdat de overlast aanhoudt, bijvoorbeeld. 
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ix. Soorten akkoorden die het vaakst worden afgesloten tussen de partijen  

V: Welk soort bemiddelingsakkoord wordt het vaakst worden gesloten tussen de partijen? (Vermeld max. 

2 soorten akkoorden) 

Geen antwoord: 28 gemeenten  

Geen gegevens: 13 gemeenten  

 

Herstelgerichte prestaties: 53 gemeenten 

Financiële vergoeding: 46 gemeenten 

Verbeteringsmaatregelen: 34 gemeenten  

Verontschuldigingen (schriftelijk of mondeling): 8 gemeenten  

Besprekingen: 5 gemeenten 

Minnelijke schikking: 4 gemeenten 

Verzoening: 3 gemeenten  

Herinnering aan de wet: 3 gemeenten 
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Wanneer de bemiddeling leidt tot een akkoord neemt dit vaak de vorm aan van een 

herstelgerichte prestatie. De GAS-bemiddelaars besteden veel tijd aan het zoeken naar gepaste 

plaatsen waar de overtreders hun herstelgerichte prestatie kunnen uitvoeren. 

 

Het feit dat de bemiddelingen meestal resulteren in een herstelgerichte prestatie wordt verklaard 

door het principe van de bemiddeling zelf. De essentie van de bemiddeling ligt immers in de 

bewustmaking van de overtreder die ertoe wordt aangezet om de veroorzaakte schade te 

herstellen: dit herstel bestaat niet enkel uit een materiële schadevergoeding en responsabilisering 

van de overtreder, maar vormt ook een verzoeningsproces. Bemiddeling wordt vaak omschreven 

als een verzoeningsproces. De relatie tussen de partijen en de manier waarop ze hersteld kan 

worden bij een conflict of een moeilijke communicatie vormen de kern van de bemiddeling. 

21%
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8%
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x. Percentage uitgevoerde bemiddelingsakkoorden 

V: Hoeveel bedraagt het percentage bemiddelingsakkoorden dat effectief wordt toegepast? 

 

Geen antwoord: 26 gemeenten  

Beschikken niet over gegevens: 12 gemeenten  

 

In 86 gemeenten waar minstens 0,5 % van de bemiddelingen tot een akkoord heeft geleid 

1 gemeente heeft geen gegevens 

In 5 gemeenten werd geen enkel akkoord uitgevoerd 

In 1 gemeenten werd minder dan 10 % van de akkoorden uitgevoerd  

In 4 gemeenten werd tussen 10 tot 49 % van de akkoorden uitgevoerd 

In 48 gemeenten werd tussen 50 tot 99 % van de akkoorden uitgevoerd 

In 27 gemeenten werden 100 % van de akkoorden uitgevoerd 
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Concluderend uit deze tabel: vanaf het ogenblik dat een bemiddelingsakkoord wordt afgesloten, 

wordt deze in 96% van de gevallen uitgevoerd. Wanneer een bemiddeling positief wordt 

geëvalueerd door de GAS-bemiddelaar, is er geen boete meer mogelijk.  

 

Besluit (4 aandachtspunten)  

 Een eerste aandachtspunt: uiteenlopend karakter van de lokale 

toepassing van de GAS-wet 

Hoewel de evaluatie van de GAS-wet op het eerste gezicht een eenvoudige kwantitatieve oefening 

lijkt, moet je het uiteenlopende karakter van de lokale toepassing van de GAS-wet in het 

achterhoofd houden. De toepassing van de GAS-wet hangt meer bepaald af van de beleidskeuzes 

van het lokaal bestuur. Bepaalde gemeenten geven de voorkeur aan de bemiddeling en stellen 

regelmatig de bemiddelingsprocedure voor, terwijl andere de voorkeur geven aan de boete en 

niet worden gesensibiliseerd voor de procedure. Bijgevolg is de praktijk van de bemiddeling ook 

zeer uiteenlopend en hangt deze af van de beleidskeuzes van de gemeenten. Wanneer meer dan 

380 lokale administraties een beroep doen op de diensten van een bemiddelaar om problemen 
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inzake overlast te regelen (gegevens uit de activiteitenverslagen die de POD heeft ontvangen), 

verschillen zeer zeker de toepassingsmodaliteiten van de GAS-bemiddeling naar gelang de lokale 

besturen.  

 

 Een tweede aandachtspunt: weerstand op de correcte toepassing van 

de GAS-bemiddeling  

Uit de analyse van de gegevens bezorgd door de gemeenten voor het opstellen van deze evaluatie 

enerzijds en de analyse van de gegevens bezorgd door de door de POD MI gesubsidieerde steden 

in hun activiteitenverslagen anderzijds konden verschillende redenen tot weerstand worden 

vastgesteld bij de toepassing van de GAS-bemiddeling:  

o het lokale beleid  

o de relaties met de sanctionerende ambtenaar (die vaak weigert om samen te 

werken, hoewel hij beslist of de dossiers in bemiddeling worden gestuurd)  

o de weigering van de bemiddelingsprocedure  

 Door het slachtoffer (praktische redenen, taalbarrière, wil meer krijgen dan 

een vergoeding) 

 Door de overtreder (redenen kosten/baten, betwisting)  

 

We moeten in het achterhoofd houden dat deze weerstand bestaat. Het zou relevant zijn om 

vragen te stellen over de manier waarop de relaties tussen de bemiddelaar en de sanctionerende 

ambtenaar kunnen worden verbeterd.  
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 Een derde aandachtspunt: een toenemende interesse voor de procedure 

van GAS-bemiddeling  

Door ons te baseren op de cijfers van de periode 2016-2017 en op de activiteitenverslagen die 

werden bezorgd door de gemeenten die werden gesubsidieerd door de POD MI hebben wij 

kunnen vaststellen dat steeds meer steden en gemeenten belangstelling tonen voor de procedure 

van GAS-bemiddeling. "Het besef om bij overlastproblemen de voorkeur te geven aan dialoog in plaats 

van repressief op te treden, raakt daardoor meer en meer ingeburgerd ".13 Verschillende van onze 

respondenten vermelden dat zij een strategie invoeren om een beroep te doen op de GAS-

bemiddeling wanneer zij de vragenlijst versturen. 

 

 Een vierde aandachtspunt: een akkoord sluiten en naleven 

De redenen die het sluiten van een akkoord blokkeren, zijn hoofdzakelijk praktische redenen of 

redenen die aantonen dat bepaalde burgers liever een boete betalen dan betrokken te worden in 

een bemiddelingsproces. Wanneer een akkoord wordt gesloten, wordt dit in de meeste gevallen 

nageleefd. Een geslaagde bemiddeling maakt een boete dus onmogelijk. 

 

Het evaluatierapport toont aan dat de GAS-wet, en de bemiddeling in het bijzonder, 

een uiteenlopend karakter van de lokale toepassing kan inhouden. Via dit verslag 

kunnen wij de nadruk leggen op de absolute meerwaarde van de GAS-bemiddeling 

die een meer constructieve tool blijkt te zijn dan een eenvoudige boete. Daarom 

toont een groeiend aantal gemeenten belangstelling voor het gebruik van deze 

alternatieve, constructieve tool die de burger bovendien verantwoordelijk maakt. 

                                                                 
13 POD MI, “Steeds meer lokale besturen geven de voorkeur aan bemiddelaars in plaats van aan een boete”, artikel 
beschikbaar op https://www.mi-is.be/nl/pers-multimedia/steeds-meer-lokale-besturen-geven-de-voorkeur-aan-
bemiddelaars-plaats-van-het  

https://www.mi-is.be/nl/pers-multimedia/steeds-meer-lokale-besturen-geven-de-voorkeur-aan-bemiddelaars-plaats-van-het
https://www.mi-is.be/nl/pers-multimedia/steeds-meer-lokale-besturen-geven-de-voorkeur-aan-bemiddelaars-plaats-van-het
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BIJLAGE I: Vragenlijst  

 

NL-  VRAGENLIJST OVER DE TOEPASSING VAN DE GAS-BEMIDDELINGSPROCEDURE 

 

Voor de periode: 1 januari 2016 tot 1 december 2017 

 

1. Voorziet uw gemeente een bemiddelingsprocedure in het gemeentelijk reglement? 

 

2. Doet uw gemeente beroep op een lokale bemiddelaar14 voor de uitvoering van de lokale 

bemiddeling? 

 

3. Doet uw gemeente beroep op een bemiddelingsdienst voor de uitvoering van de lokale 

bemiddeling zoals voorzien in art. 3 van het KB 28/01/2014 betreffende de bemiddeling in 

kader van de GAS?  

 

4. Doet uw gemeente beroep op een lokale bemiddelaar gesubsidieerd door de POD MI 

Grootstedenbeleid, zoals voorzien in het art. 2 van het KB 28/01/2014 betreffende de 

bemiddeling in kader van de GAS, of mag hij dit doen?  

 

5.  Wordt de lokale bemiddelaar ook betrokken bij preventieprojecten en initiatieven rond 

overlast van uw gemeente? (art. 7 van het KB 28/01/2014 betreffende de bemiddeling in kader 

van de GAS)  

 

 

                                                                 
14 Artikels 1 en 6 van Koninklijk besluit van 24 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor 
de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) 
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6. Voor welke inbreuken wordt in uw gemeente bemiddeling voorgesteld? (maximum 3 inbreuken 

aanduiden) 

 

7. In hoeveel procent van het totale aantal GAS-dossiers wordt een bemiddeling voorgesteld? 

 

8. In hoeveel procent van de gevallen waar bemiddeling wordt voorgesteld, wordt een 

bemiddelingsakkoord afgesloten tussen partijen? 

 

9. Welk soort bemiddelingsakkoord wordt er afgesloten? (maximum 2 aanduiden) 

 

10.  Hoeveel procent van de bemiddelingsakkoorden wordt ook effectief uitgevoerd? 

 

 

Bijlage II: Brief aan de burgemeesters 

Geachte Dames en Heren Burgemeesters, 

De POD Maatschappelijk Integratie is via zijn Task Force verantwoordelijk voor de coördinatie 

van de GAS-bemiddeling in de gemeenten. We nemen contact met u om informatie te verzamelen 

die in een beoordelingsrapport over de toepassing van de GAS-wet zal opgenomen worden. Dit 

rapport moet alle twee jaren worden opgemaakt, dus begin 2018 voor de periode 2016-2017. 

 

Op grond van artikel 52 van de wet van 24 juni 2013 inzake gemeentelijke administratieve sancties, 

moet de Staatsecretaris belast met Grote Steden, Zuhal Demir, een evaluatieverslag over de 

toepassing van genoemde wet in het Parlement voorstellen. Een paar van de vragen betreft de 

toepassing van de alternatieve maatregelen voorzien in de wet van 24 juni 2013. De 

Staatssecretaris zorgt voor die bemiddelingscomponent. Haar collega van Binnenlandse zaken 

zorgt voor de GAS. 
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“De Minister van Binnenlandse Zaken brengt tweejaarlijks verslag uit aan het parlement over 

de toepassing van deze wet. Daarin wordt minimaal een overzicht gegeven van het aantal 

administratieve geldboetes bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, die werden opgelegd, voor welke 

categorieën van inbreuken en de procedurele moeilijkheden waartoe de toepassing van deze 

wet aanleiding heeft gegeven.” 

 

Daarom sturen we u hier het deel van de vragenlijst over de toepassing van GAS-bemiddeling in 

uw gemeente. We zouden de gegevensverzameling graag nu starten zodat we het rapport zo snel 

mogelijk kunnen opstellen. Daarom verzoeken wij u deze mail naar de preventiedienst van uw 

gemeente overdragen. 

 

Gelieve via deze link op onze website de vragenlijst te vinden over de toepassing van de 

GAS-bemiddeling in uw gemeente. Zou u de ingevulde lijst uiterlijk voor maandag 22 januari 2018 

kunnen doorsturen naar de volgenden adressen: 

 

Email: mathilde.wargnies@mi-is.be en Mi.scuba@mi-is.be. 

 

Dank bij voorbaat. 

 

Hoogachtend, 

 

Julien Van Geertsom 

Voorzitter POD MI 

 

 

 

http://podmi-sppis.cmail20.com/t/r-l-jriikyjl-kdijlkviu-e/
mailto:mathilde.wargnies@mi-is.be;%20Mi.scuba@mi-is.be?subject=co%C3%B6rdinatie%20van%20de%20GAS-bemiddeling%20in%20de%20gemeenten
mailto:mi.scuba@mi-is.be;%20mathilde.wargnies@mi-is.be?subject=co%C3%B6rdinatie%20van%20de%20GAS-bemiddeling%20in%20de%20gemeenten

