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Nu de GAS-wet federaal werd goedgekeurd, is het de 

hoogste tijd voor lokale actie. Een strengere nationale 

GAS-wet hoeft nog niet meteen de start te betekenen 

van een nieuw en repressiever GAS-beleid in uw eigen 

stad of gemeente. Elk  lokaal bestuur tekent namelijk 

zelf een GAS-beleid op maat uit en bepaalt hoe 

ver het hierbij wil gaan. Kiezen zij straks voor GAS-

boetes aan 14-jarigen? Verhogen zij de administratieve 

boetes? Of voorzien ze in een plaatsverbod? Het zijn 

voorbeelden van vragen waar de gemeenteraad zich 

dient over te buigen, nu de federale wet lokaal moet 

worden doorgevoerd. In sommige gevallen vereist dit 

zelfs een aanpassing van het lokale politiereglement. 

De GAS-discussie is op z’n zachts gezegd omstreden. 

Ook binnen de lokale besturen zelf bestaan er heel wat 

uiteenlopende visies, de één al kordater dan de andere. 

Van die interne onenigheid dienen wij – de burger of 

het verenigde middenveld – nu gebruik te maken om 

GAS op de lokale politieke agenda te plaatsen met één 

duidelijke eis: hou de toepassing van de gemeentelijke 

administratieve sancties binnen redelijke perken!

Burgers kunnen hierbij ook zelf hun invloed laten 

gelden. Daartoe staan hen een aantal inspraak- en 

participatiemogelijkheden ter beschikking. Zo kunnen ze 

via een handtekeningenactie ‘voorstellen van burgers’ 

op de agenda van de gemeenteraad plaatsen én die 

tijdens de zitting toelichten. De Liga voor Mensenrechten 

wil via deze bundel een startpakket aanreiken om u 

of uw organisatie concreet op weg te helpen naar een 

geslaagd burgerinitiatief in uw stad of gemeente. Het 

is een vorm van directe participatie van burgers aan 

het gemeentelijk beleid. Het is bovendien politiek 

opportuun om lokale politici en partijen te bewegen 

tot individuele stellingname omtrent GAS-boetes. 

Slechts een honderdtal handtekeningen kunnen 

volstaan om de richting van het GAS-beleid in uw stad 

of gemeente mee te bepalen. En omdat GAS ons allen 

aanbelangt is burgerlijke actie niet alleen zinvol, maar 

ook hoogst noodzakelijk én relatief vlot haalbaar!

Neem dus initiatief. Een burgerinitiatief!

Bepaal mee
het gaS-beleid

in uw stad
of gemeente 
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wat?
Inwoners van een stad of gemeente hebben 

krachtens het gemeentedecreet het recht 

voorstellen over de beleidsvoering op de 

agenda van de gemeenteraad in te schrijven 

en om deze toe te lichten in de gemeenteraad. 

door wie?

Middenveldorganisaties 

Federaties van zelforganisaties

Levensbeschouwelijke organisaties 

Andere organisaties

Individuen

…

Let wel! Het burgerinitiatief kan 

enkel door natuurlijke personen als 

initiatiefnemer worden ingediend.

hoe?

Via een burgerinitiatief kunnen burgers 

een voorstel op de politieke agenda 

van de gemeenteraad plaatsen

Verzamelen van een voldoende 

aantal geldige handtekeningen

Via een modelformulier dat door de 

stad ter beschikking wordt gesteld

De gemeenteraad is verplicht een 

stemming te houden over het voorstel

Let wel! Het gemeentebestuur controleert alle 

handtekeningen en schrapt de ongeldige (bvb. te 

jong,…). Zorg dus voor een veiligheidsmarge. In 

principe krijg je na de controle geen herkansing 

om een ‘onvolledige’ lijst opnieuw aan te vullen 

en wordt het verzoek direct afgewezen.

wat Is een burgerInItIatIef?
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procedure geMeenteraad 

Ontvankelijkheid & bevoegdheid wordt 

onderzocht

Agendapunt op de gemeenteraad

Initiatiefnemer(s) krijgt het woord (max 15’) in 

de gemeenteraad om het voorstel toe te lichten

Politieke fracties repliceren op het voorstel

Stemming

tiMing?

Een burgerinitiatief kan op elk moment worden 

gelanceerd 

Er moet geen termijn worden gerespecteerd 

voor het verzamelen van de handtekeningen

Wil je het verzoek graag op een bepaalde 

datum op de eerstvolgende gemeenteraad 

toelichten, dan moet het minstens 20 

dagen voor de dag van de vergadering 

van de gemeenteraad bij het College van 

Burgemeester en Schepenen ingediend 

zijn, zo niet wordt het verzoek behandeld 

op de daaropvolgende gemeenteraad. 

De termijn wordt berekend door terug 

te tellen vanaf de gemeenteraadszitting. 

De dag van de gemeenteraad wordt 

Modaliteiten 

Dit startpakket biedt een stappenplan, 

praktische richtlijnen, contactgegevens 

en modelformulieren 
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hoe kan je zoVeel Mogelijk 

handtekeningen VerzaMelen? 

Via welke kanalen?

Enkele ideeën:

Winkelcentra

Federaties van zelforganisaties

Sociale media

De straat op gaan (samenstellen groepjes)

Standjes op markten

Jeugdbewegingen 

Universiteiten

…

coMMunicatiestrategie

Schakel lokale pers en sociale media in om 

de lancering van het burgerinitiatief bekend 

te maken

Verspreid flyers die oproepen tot ondertekening 

van het burgerinitiatief

Verspreid je boodschap via partnerorganisaties 

…

niet in de termijn berekend. De dag van 

verzending is niet in de termijn begrepen. 

Voorbeeld: Valt de gemeenteraadszitting 

op 27 mei 2013, dan moet het 

burgerinitiatief aangetekend verzonden 

worden uiterlijk op 6 mei 2013. Extra 

marge kan natuurlijk geen kwaad.
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Sedert 1 januari 2007 kan een burger via een 

handtekeningenactie een punt laten inschrijven 

op de agenda van de gemeenteraad in zijn 

gemeente. Hij of zij kan dat ook zelf komen 

toelichten. Een dergelijk initiatief noemt men 

een ‘voorstel van burgers’ of ‘burgerinitiatief’.

hoe ga je hierbij te werk?

Ga na of het onderwerp van je ‘voorstel’ verband 

houdt met de gemeentelijke beleidsvoering 

en dienstverlening. Het kan een vraag om 

informatie zijn of een verzoek om iets te doen 

of te laten. Als het gaat over zaken waarvoor 

de gemeente niet bevoegd is, zal het voorstel 

onontvankelijk verklaard worden. Wel is het zo 

dat de gemeente soms onrechtstreeks betrokken 

is bij sommige projecten. Op dat punt kan 

de gemeente dus wel aangesproken worden; 

bvb. wanneer ze een advies moet geven.

Vraag het formulier aan bij de gemeente. Het 

bestuur moet een speciaal aanvraagformulier 

ter beschikking hebben om een voorstel in te 

dienen. Achterhaal of er misschien concrete 

instructies bestaan die in een gemeentelijk 

reglement zijn vastgelegd.

Schrijf je voorstel uit in een gemotiveerde 

nota. Wees concreet en duidelijk. Bij de nota 

mogen nog andere nuttige stukken gevoegd 

worden. Leg dus in de gemotiveerde nota de 

essentie van het verzoek en de wezenlijke 

argumenten uit. Technische toelichtingen, 

meer uitvoerige onderzoeksgegevens en 

dergelijke kan je als bijlage toevoegen. Als 

je de gemeente wil vragen om een concreet 

project te realiseren, kan je bijvoorbeeld 

voorstellen om een ontwerp daarover aan de 

gemeenteraad ter stemming voor te leggen.

Verzamel de vereiste handtekeningen. Opgelet: 

de ondertekenaars moeten in de gemeente 

gedomicilieerd zijn en ze moeten op de dag 

voor de indiening van het voorstel minstens 

zestien jaar zijn. Op het formulier moeten 

alle ondertekenaars hun naam, voornamen, 

geboortedatum, woonplaats en natuurlijk de 

handtekening vermelden. De gemeente zal 

deze gegevens nauwgezet controleren en 

desgevallend ondertekenaars schrappen die 

1. 

2. 

3. 

4. 
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niet in aanmerking komen. Zorg voor zekerheid 

en hanteer een zekere marge. Dien dus méér 

handtekeningen in dan strikt noodzakelijk.

Informeer bij je gemeente naar het aantal 

inwoners dat je ‘voorstel’ moet ondersteunen. 

Als het aantal inwoners van je gemeente 

lager is dan 15.000, dan moet minstens 2 

percent van de inwoners ouder dan 16 jaar, het 

verzoek ondertekenen. Als het aantal inwoners 

tussen de 15.000 en de 30.000 ligt, moet je 

minstens 300 handtekeningen verzamelen. 

In gemeenten met 30.000 of meer inwoners 

moet 1 percent van de inwoners ouder dan 

16, het verzoek ondertekenen. Nummer de 

ondertekenaars nadat je inzamelactie rond is.

Bepaal op voorhand wie van de initiatiefnemers 

het voorstel op de gemeenteraad zal toelichten. 

Kies daarvoor best iemand die ‘het goed kan 

zeggen’. Volgens het gemeentedecreet moet 

de ‘indiener’ het voorstel toelichten, maar het 

decreet is niet geheel duidelijk over wie als 

‘indiener’ moet worden beschouwd. Daarom 

raden we aan om de gekozen spreker voor 

zover mogelijk op het formulier als indiener 

of hoofdindiener op te geven, om hem ook 

als eerste ondertekenaar van het voorstel 

te laten optreden én om hem als afzender 

van het ‘voorstel’ te vermelden bij het 

versturen van het aangetekend schrijven.

Dien je verzoek in per aangetekend schrijven 

en doe dit minstens twintig dagen voor 

de gemeenteraadszitting. Zoniet wordt het 

naar de eerstvolgende zitting verschoven.

Vraag na of de gemeente niet alleen je 

voorstel maar ook de eventuele bijlagen 

aan alle gemeenteraadsleden bezorgd heeft. 

Het is raadzaam om ruim op voorhand zelf 

de gemeenteraadsleden (of tenminste alle 

gemeenteraadsfracties) op de hoogte te brengen 

en goed te documenteren over je ‘voorstel’.

Stel voor om je ‘voorstel’ vooraan op de 

agenda te plaatsen. De gemeente is niet 

verplicht om het punt in het begin van de 

gemeenteraadszitting te behandelen, maar 

zo laat de gemeente wel blijken dat ze de 

verzuchtingen van haar burgers ernstig neemt.

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Maak een heldere, onderbouwde toelichting. 

Hou rekening met de tijd waarover je zal 

beschikken. Doe navraag bij de gemeente 

hoe het tijdsgebruik geregeld is. Je krijgt 

bijvoorbeeld een kwartier spreektijd. Houd 

de toelichting bondig en duidelijk. Lees niet 

gewoon je verzoekschrift af, dat heeft weinig zin. 

Formuleer de toelichting gewoon. Ambtelijke 

taal is absoluut niet nodig. Maak voor jezelf een 

geschreven tekst of minstens een schema. Lees 

ook die tekst niet gewoon af. Na je uiteenzetting 

kan het zijn dat de gemeenteraadsleden nog 

verdere vragen stellen. Wees voorbereid en 

informeer op voorhand bij de gemeente naar 

de manier waarop het debat zal verlopen. 

Worden deze vragen gegroepeerd behandeld, 

of moet je er een voor een op ingaan? Krijg 

je nog een laatste woord na afloop van het 

debat? Dat alles kan de gemeente zelf invullen.

Inspiratie nodig voor je tekst? Lees zeker de 

aanbevelingsnota van de Liga op pagina… en kies 

de voor jou doorslaggevende argumenten.

Blijf de zaak opvolgen, nadat hij behandeld 

is geweest. Besluitvormingsprocessen staan 

of vallen zelden bij één momentopname, 

zeker als het om complexe dossiers gaat. 

Als er toezeggingen zijn gedaan, moeten 

die hardgemaakt worden. Wordt er effectief 

werk gemaakt van ‘bijkomend onderzoek’? 

Worden de aangekondigde ‘werkgroepen’ 

ook echt bijeengeroepen? Is de beloofde 

informatie daadwerkelijk vrijgegeven? Zijn 

de nodige kredieten om een voorstel te 

realiseren op de begroting ingeschreven? 

Stel je van dit alles op de hoogte.

Dring aan, indien de gemeente in gebreke 

blijft bij de uitvoering. Desnoods kan je, als er 

geen schot in de zaak komt een ‘verzoekschrift’ 

indienen. Voor een verzoekschrift moet 

je geen handtekeningenactie voeren. Het 

gemeentebestuur is wel verplicht om jouw 

vraag te behandelen. Je moet daar binnen de 

drie maanden een antwoord op krijgen. Je kan 

in zo’n verzoekschrift dan verwijzen naar de 

beloften die gedaan werden bij de behandeling 

van je oorspronkelijke ‘voorstel’. Wie het gevoel 

heeft dat zijn voorstel niet correct behandeld 

werd door de lokale overheid, kan een klacht 

indienen bij de provinciegouverneur.

10. 

11. 

12. 
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oM je Verzoek extra 

kracht bij te zetten…

[1] verhoog je draagvlak door aanzienlijk meer 

handtekeningen te verzamelen dan strikt

nodig. Of zoek steun bij andere mensen of 

groepen. Zo speel je de macht van het getal uit.

[2] betrek de (plaatselijke) pers bij het hele 

gebeuren. Ze kan je helpen de publieke opinie

te beïnvloeden. Daarom is het ook van belang 

om een goede woordvoerder aan te duiden

om het voorstel te presenteren. Zo benut 

je ook de macht van het woord.

[3] lever sterke argumenten voor je zaak en 

vermijd slogans. Politiek gaat over inhoud. Een

goede onderbouw, accurate cijfers, recente 

onderzoeksgegevens zijn allemaal pluspunten

om je geloofwaardigheid op te 

bouwen. Want kennis is macht.

[4] bouw je netwerk uit. Gelijk hebben is niet 

hetzelfde als gelijk krijgen. Spreek voldoende

mensen en organisaties aan die je op een lijn 

kunt krijgen. Houd voeling met de verkozen

politici. Dat is de macht van tactiek en strategie.

Bron: De Wakkere Burger 



11 | 35burgerInItIatIef m.b.t. de gemeentelIjke admInIstratIeve sanctIes 

hoeVeel handtekeningen 

Moeten worden VerzaMeld?

2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar 

in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners; 

300 inwoners ouder dan 16 jaar in 

gemeenten met minstens 15.000 inwoners 

en minder dan 30.000 inwoners;

1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar 

in gemeenten met minstens 30.000 inwoners

Informeer bij de Dienst Bevolking van je 

gemeente (of op www.lokalestatistieken.be) 

naar het aantal inwoners dat je ‘voorstel’ moet 

ondersteunen. Nummer de ondertekenaars 

nadat je inzamelactie rond is.

wie kan het burgerinitiatief 

ondertekenen?

Inwoner ingeschreven in de stad of 

gemeente of één van de deelgemeenten.

Ook niet-Belgen met een wettig verblijf 

ouder dan 16 jaar en wonende in 

de stad of de gemeente kunnen het 

burgerinitiatief ondertekenen.

Een inwoner kan maar éénmaal ondertekenen

De ondertekenaar is ouder dan 16 jaar op 

het tijdstip waarop het burgerinitiatief 

aangetekend wordt ingediend

praktische  
richtlijnen  

burgerinitiatief
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welke gegeVens Moet de 

ondertekenaar inVullen en hoe?

Van de ondertekenaars moeten volgende 

gegevens ingevuld worden in de 

handtekeningenlijst: Naam, voornamen, 

geboortedatum, volledige adres (d.w.z. 

straatnaam, huisnummer, postnummer 

en gemeente en handtekening).

De handtekeningenlijst wordt best ingevuld 

in drukletters (voor de leesbaarheid).

De gegevens moeten ingevuld worden 

in de modelhandtekeningenlijst zoals 

afgeleverd door de stad of gemeente.

Een blanco handtekeningenlijst en de praktische 

info kan worden bekomen bij het desbetreffende 

gemeentebestuur. (De contactenlijst is op p. 26).

waar en wanneer Moeten de 

handtekeningenlijsten afgegeVen 

worden? (indien Vrijwilligers 

Voor jou handtekeningen 

gaan VerzaMelen) 

De ingevulde lijsten per post versturen naar 

of tijdens kantooruren afgeven op volgende 

adressen:

X (Vul hier adres(sen) van de initiatiefnemers in)

X

… 

Buiten de kantooruren gelieve de ingevulde 

lijsten in de brievenbus te deponeren op één 

van bovenstaande adressen.

waar Moeten alle VerzaMelde 

handtekeningenlijsten 

ingediend worden?

Het door de gemeente afgeleverde 

modelformulier en de ingevulde 

handtekeningenlijsten moeten aangetekend 

verzonden worden naar de gemeente (De 

contactenlijst vindt je op p. 26). Als bijlage kan 

eventueel ook een uitgebreide motivering van 

het burgerinitiatief worden toegevoegd. De tekst 

die op de gemeenteraad wordt voorgelezen 

door de indieners van het burgerinitiatief moet 

niet bij het modelformulier worden gevoegd. 
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stad Gent

VOORSTELLEN VAN BURGERS
(Burgerinitiatief)

(Artikelen 200/bis tot 200quinquies van het Gemeentedecreet)

FORMULIER

Algemeen 
De inwoners hebben het recht te verzoeken voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering 
en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te 
komen toelichten in de gemeenteraad. Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de 
vergadering van de gemeenteraad bij het stadsbestuur van Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent ingediend 
zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek 
behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad

Richtlijnen
Een persoon kan maar éénmaal ondertekenen
De ondertekenaar is inwoner van Gent
De ondertekenaar is ouder dan 16 jaar op de datum van het indienen van de ondertekende lijsten
De lijst wordt best ingevuld in drukletters.
Het volledige adres invullen d.w.z. straatnaam, huisnummer, postnummer en gemeente.
1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar (cijfer te verkrijgen bij de Dienst Burgerzaken - 
Informatieverwerking, Woodrow Wilsonplein, 1, 9000 Gent, tel. 09/266 72 31, fax: 09 266 72 41)

Initiatiefnemer(s) (naam en adres):

Onderwerp van het verzoekschrift:

Voorstellen /vragen:

Motivering (kan ook als nota in bijlage):

IK STEUN HET BURGERINITIATIEF
i.v.m

[Handtekeningenlijst]

s p e c i e
M e n

s p e c i e
M e n

Aan: [Stad/gemeente]
        [Adres] 

AANGETEKEND

[Dag, Datum] 

Betreft: Burgerinitiatief conform artikelen 200/bis t.e.m. 200quinquies van het Gemeentedecreet

Geachte

Als bijlagen vindt u het verzoekschrift en de handtekeningenlijsten voor het burgerinitiatief ter
opheffing van:

 1) Het politiereglement 
 2) 

Dit verzoek om een “voorstel van burgers” in te schrijven op de agenda van de eerstvolgende 
vergadering van de gemeenteraad heeft de steun van XXX burgers, waarmee is voldaan 
aan de voorwaarden voorzien in artikel 200bis, tweede lid, van het Gemeentedecreet.   

Wij rekenen er op dat het gemeentebestuur ons op de hoogte 
houdt van het praktische vervolg van deze procedure. 

Als één van de initiatiefnemers verzoek ik u om alle briefwisseling aangaande 
dit burgerinitiatief t.a.v. mij, ondergetekende, te laten verlopen.

Ik dank u, zeer geachte burgemeester en schepenen, voor uw bereidwillige aandacht.

Met oprechte hoogachting

[Naam en Voornaam] 
Initiatiefnemer

Adres: 
Tel: 

[Handtekeningenlijst]
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art. 200bis.

De inwoners hebben het recht te verzoeken om de 

door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven 

voorstellen en vragen over de gemeentelijke 

beleidsvoering en dienstverlening op de agenda 

van de gemeenteraad in te schrijven en om deze 

agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. 

Ze voegen bij die nota eventueel alle nuttige stukken 

die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste :

1° 2 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar 

in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners;

2° 300 inwoners ouder dan 16 jaar in 

gemeenten met minstens 15 000 inwoners 

en minder dan 30 000 inwoners;

3° 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar 

in gemeenten met minstens 30 000 inwoners.

art. 200ter.

Het verzoek wordt ingediend met een formulier, 

dat de gemeente ter beschikking stelt, en wordt 

uittreksel 
gemeentedecreet 

Hoofdstuk iibis Voorstellen van burgers 

met een aangetekende brief gestuurd aan de 

gemeente. Het moet de naam, voornamen, 

geboortedatum en woonplaats vermelden van 

iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of 

aan die voorwaarden voldaan is.  

art. 200quater.

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de 

dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het 

college van burgemeester en schepenen ingediend 

zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen 

worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld 

op de daaropvolgende vergadering van de raad.

 

art. 200quinquies.

De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn 

bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift 

opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn 

bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg 

daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.
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Integrale veiligheid wordt door de federale overheid 

omschreven als “het concept om criminaliteit, overlast en 

verkeersveiligheid in al hun aspecten in een zo breed mogelijke 

context te benaderen.” De kerngedachte daarbij is dat repressie 

slechts een schakel is in een bredere keten van proactie, 

preparatie, preventie en opvolging1. Door middel van een 

geïntegreerde aanpak, waarbij alle betrokken actoren uit 

verschillende sectoren en beleidsniveaus samenwerken, 

wordt een gezamenlijke oplossing nagestreefd2.

Gemeentebesturen spelen hierbij een hoofdrol. Lokale besturen 

zijn immers beter in staat de behoeften en verwachtingen van 

de burger te kunnen inschatten. Bovendien krijgt het (integrale) 

veiligheidsbeleid steeds vaker gestalte op het lokale niveau, met 

de burgemeester als centrale regisseur van een geïntegreerde 

aanpak en de gemeenteraad als belangrijk controleorgaan .

Het valt niet te ontkennen dat er in de grootstedelijke 

gebieden sprake is van een onveiligheidsproblematiek. 

Grootsteden worden daarnaast ook geconfronteerd met een 

armoedeproblematiek. Het is essentieel om in het beleid 

de focus te leggen op de correlatie tussen armoede en 

onveiligheid. Talloze studies hebben het bewijs geleverd 

dat armoede vaak een trigger is voor criminaliteit en 

overlastgedrag. Een werkelijk geïntegreerd veiligheidsbeleid 

zou zich dus logischerwijze moeten toeleggen op het 

bestrijden van armoede, om op die manier de structurele 

voedingsbodem voor overlast en criminaliteit te bestrijden. 

De socio-economische tegenstellingen in de maatschappij 

moeten eerst worden weggewerkt, alvorens in te zetten 

op een repressief “rechts” veiligheidsbeleid. Lokale 

besturen kunnen hiervoor inzetten op het creëren van 

gemeenschappelijke voorzieningen in dichtbevolkte wijken 

of meer focussen op het bevorderen van de sociale cohesie .

De groeiende rol van gemeentelijke overheden in de 

uitbouw van een veiligheidsbeleid brengt een aantal, 

vanuit mensenrechtelijk standpunt niet te verwaarlozen, 

verantwoordelijkheden met zich mee. Zo roept de Liga voor 

Mensenrechten op tot omzichtigheid bij het gebruik van 

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Naast enkele 

belangrijke juridische bekommernissen, stelt zich de vraag 

hoe doeltreffend een repressief instrument als GAS is. 

1 Zo kan het probleem van wildplakken worden aangepakt door voldoende 

legale ‘plakplaatsen’ te voorzien en via sensibiliseringscampagnes 

alvorens tot repressie door middel van politieoptreden en mogelijke 

GAS-boetes moet worden overgegaan. (Naar een lokaal integraal 

veiligheidsbeleid, http://www.brugouverneur.irisnet.be/document/secpol/

Naar%20een%20lokaal%20integraal%20veiligheidsbeleid.pdf, 7)

2 Kadernota integrale veiligheid, http://www.moniteur.be/nl_htm/

parket/kadernota.pdf, 6; Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid, 

http://www.brugouverneur.irisnet.be/document/secpol/Naar%20

een%20lokaal%20integraal%20veiligheidsbeleid.pdf, 6.
3 Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid, http://www.brugouverneur.irisnet.be/

document/secpol/Naar%20een%20lokaal%20integraal%20veiligheidsbeleid.pdf, 4.

gemeentelijke

administratieve

Sancties 

Overlastbeleid
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Gemeentebesturen hebben de mogelijkheid om 

Gemeentelijke Administratieve Sancties op te leggen voor 

‘openbare overlast’ en kleine misdrijven als vandalisme, 

sluikstorten en wildplassen. GAS is ingevoerd om de 

gemeenten meer bestuurlijke armslag te geven om een 

lokaal veiligheidsbeleid te ontwikkelen en te verhelpen 

aan de afwezigheid van vervolging op gerechtelijk niveau 

van overlast-fenomenen4.

geMeentelijke
adMinistratieVe sancties (gas)

gemeentelIjke admInIstratIeve sanctIes 

Ondertussen maken steeds meer gemeenten gebruik 

van GAS-boetes. De federale wetgever keurde bovendien 

op 30 mei 2013 een uitbreiding van de mogelijkheden 

toe. Zo zal het maximumbedrag van een GAS-boete 

verdubbelen,  de minimumleeftijd om een GAS-sanctie 

te kunnen oplopen verlagen naar 14 jaar en zal 

voorzien worden in twee nieuwe sancties: opgelegde 

dienstverlening en een plaatsverbod5.

Nochtans zijn GAS niet het enige en beste middel om de 

publieke ruimte leefbaar te houden voor iedereen. Cijfers 

tonen een enorme toename van het aantal GAS-boetes, 

wat niet noodzakelijk op het succes ervan moet wijzen, 

maar vooral ook de vraag doet rijzen of GAS niet de trigger 

kan zijn voor een neerwaartse spiraal van steeds meer 

overtredingen en steeds meer boetes.

De Liga voor Mensenrechten wil de volgende zes 

aanbevelingen doen bij het uittekenen van een GAS-beleid.

4 DEVROE,E en PONSAERS, P., “Bestuurlijke aanpak van kleine 
ordeverstoringen in drie Europese landen” in van STOKKOM, B., TERPSTRA, 
J. en EASTON, M. (eds.), Cahiers Politiestudies 18, 2011-1,  221-222.

5 Naast de sancties die nu reeds kunnen worden toegepast: de administratieve 
geldboete; de administratieve schorsing van een door de gemeente 
afgegeven toestemming of vergunning; de administratieve intrekking van 
een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning; de tijdelijke 

of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. (Wetsvoorstel 
tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet wat de 
administratieve sancties betreft, Parl. St. Kamer 2011-2012, nr, 2210/001)
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wees bescheiden  
bij het toepassen Van gas

1.
 

Tegenwoordig kan je al een boete krijgen als je op een pleintje op 

een bank zit.’ De politie-inspecteurs maken in hun verslag gewag 

van begrijpelijke klachten van buurtbewoners: ‘lawaaihinder, 

schelden, drugsgerelateerde feiten, intimidatie, spuwen’. Maar geen 

van die feiten worden de jongeren ten laste gelegd. De klacht is 

‘rondhangen’, niet meer of minder: op een plaats staan of zitten. 

uit De Standaard van 12 en 13 mei 2012, “U wil op een bankje 

zitten? Dat is dan 125 euro”)

Gemeentebesturen zijn niet verplicht tot het invoeren van 

een GAS-reglement. De wetgever voorziet enkel in die 

mogelijkheid. Momenteel passen 53 van de 308 Vlaamse steden 

en gemeenten de GAS-wetgeving niet toe6. Wanneer een 

gemeentebestuur er toch voor opteert om een GAS-reglement 

op te stellen, kan zij bovendien lagere boetes voorschrijven dan 

het wettelijke maximum. 

Ook wanneer het in de toekomst mogelijk zou worden een 

plaatsverbod op te leggen, kan de gemeentelijke overheid 

beslissen deze sanctie niet toe te passen. De Liga voor 

Mensenrechten heeft fundamentele bedenkingen bij het 

plaatsverbod. Een plaatsverbod is een verregaande maatregel. 

Het recht op vrijheid, gewaarborgd door het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens (EVRM), komt hierdoor in het 

gedrang. De vraag stelt zich of het wel aan de burgemeester 

toekomt, en niet aan een onafhankelijke rechter, over dergelijke 

zware inperking van de menselijke vrijheid te oordelen. De Liga 

ziet dan ook een gevaar in een (excessieve) toepassing van deze 

sanctie.

Omdat gemeentelijke administratieve sancties repressieve 

maatregelen zijn, die bovendien opgelegd kunnen worden 

zonder rechterlijke tussenkomst, roepen wij op tot 

behoedzaamheid bij het gebruik. Gemeentebesturen dienen 

zich de vraag te stellen of repressief optreden ook een 

daadwerkelijke oplossing biedt, dan wel of het probleem zich 

gewoon verplaatst7.

Het verschuiven in plaats van optillen van dozen, het te laag 

uitstallen van fruit en groenten, het zitten op de rugleuning van 

een bank8… Sommige gemeentebesturen zien in GAS het middel 

om alles bestraffend te reguleren. Niet alleen treden gemeenten 

daarmee buiten het oorspronkelijke doel van de wetgever om 

overlast te kunnen aanpakken, ze maken het de burger ook 

bijzonder moeilijk om nog te weten welk gedrag er van hem 

verwacht wordt en waarvoor hij gesanctioneerd kan worden.

Het gebruik van GAS is niet verplicht

Wees behoedzaam bij het gebruik van GAS en evalueer de 

doeltreffendheid ervan kritisch

Vermijd een wildgroei aan regels

6 Uit een rondvraag van de Liga voor Mensenrechten bij enkele steden en 
gemeenten blijken volgende argumenten mee te spelen in de beslissing om (nog) 
geen GAS-beleid te ontwikkelen: de wens om zo weinig mogelijk repressief op te 
treden tegen de bevolking, de bijkomende werklast voor het gemeentepersoneel, 
de rol van rechter die de gemeente zou moeten opnemen in de plaats van een 
onafhankelijke instantie, de beperkte overlast in de gemeente en het volstaan van 
afspraken met de procureur om de strafbare overlastfenomenen aan te pakken. 

7 Dit fenomeen wordt ook wel het waterbed-effect genoemd. Door overlast op een 

bepaalde plaats de kop in te drukken, verplaatst het fenomeen zich slechts naar 
de volgende straat, wijk of gemeente. (BERNASCO W., ELFERS H. & BRUINSMA G., 
‘Het waterbedeffect. Ruimtelijke neveneffecten van plaatsgebonden maatregelen 
tegen criminaliteit’. Tijdschrift voor Criminologie 48-3, 2006, 243-258.)

8 Voorbeelden uit het Politiereglement betreffende de openbare rust, de 
openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast 
van de Politiezone HaZoDi (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek).
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streef naar een sociaal 
en eManciperend gas-beleid

2.
 

Jongeren hebben nood aan ruimte. De ontmoetingsplekken 

zijn ‘vaste’ plekken waar jongeren vertrouwd mee zijn 

en die betekenisvol worden voor de groep.  […] 

Bij de inrichting is het vooral belangrijk dat er voldoende 

ruimte wordt voorzien waar groepjes jongeren bijeen kunnen 

staan, hangen of liggen, zonder dat ze in de weg staan en 

andere gebruikers zouden storen. Hoe die plekken precies 

ingericht worden, moet van plaats tot plaats bekeken 

worden. Het is aan de ontwerper en de jongeren zelf om 

tot creatieve en kwaliteitsvolle oplossingen te komen.”

Uit de visietekst van de hangman, een campagne 

van 11 jongerenorganisaties vóór jongeren die 

rondhangen. (www.dehangman.be) 

Het gebruik van de publieke ruimte is per definitie vaker 

noodzakelijk voor bepaalde kwetsbare groepen die geen 

eigen tuin of zelfs woning hebben. Aldus lopen zij ook 

meer risico door een al dan niet absurde GAS-boete 

gesanctioneerd te worden. Ook financieel worden leden van 

kwetsbare groepen zwaarder getroffen door een GAS-boete. 

De vraag kan gesteld worden of GAS de juiste manier is om 

maatschappelijke problemen, zoals bedelarij, aan te pakken.

Het is niet ondenkbaar dat gemeentebesturen en 

sanctionerende ambtenaren GAS-overtredingen vaststellen met 

een doelgerichte focus op kwetsbare groepen. Hiermee opperen 

we niet dat gemeentebesturen moedwillig risicogroepen 

viseren met GAS. Het is echter wel duidelijk dat de lokale 

besturen zich meer en meer richten op het wegwerken 

van maatschappelijk onaangepast gedrag. In dat proces 

begint de grens tussen strafbare feiten en het zogenaamde 

onaangepaste gedrag steeds kleiner te worden. Gedrag dat 

voordien werd aanzien als een sociale problematiek, die op 

zijn minst d.m.v. preventie aangepakt moest worden, wordt 

vandaag bestempeld en gesanctioneerd als een strafbaar feit.

Zo een doorgedreven sanctionering en disciplinering 

houdt het risico in dat men kwetsbare bevolkingsgroepen 

verder gaat stigmatiseren. Mensen die slachtoffer zijn 

van maatschappelijke ongelijkheden worden op deze 

manier gesanctioneerd omwille van afwijkend gedrag 

onder het mom van criminaliteitsbestrijding. 

Ook wat jongeren betreft, pleiten we voor omzichtigheid. 

Vaak is een fenomeen van ‘hangjongeren’ te wijten aan de 

afwezigheid van een gepaste plaats om samen te komen 

voor de jongeren of van een gedegen jeugdbeleid9.

9  Zie ook het standpunt van de kinderrechtencoalitie dat signaleert hoe in 
de huidige maatschappelijke context van groeiende intolerantie tegenover 
kinderen en jongeren “een individuele aanpak van overlastveroorzakers wordt 
[…] verkozen boven het onderzoeken en aanpakken van de oorzaken die aan de 
basis van het gedrag van een groep liggen, zoals maatschappelijke achterstand, 
gebrek aan vrijetijdsbesteding en openbare ruimte, etc.” (Standpunt van de 



19 | 35

Het repressief optreden tegen minderjarigen strookt maar 

moeilijk met de basisfilosofie van ons jeugdsanctierecht. 

Wij roepen de gemeentebesturen dan ook op de problemen 

van jongerenoverlast door preventie  aan te pakken en 

de aanwezigheid van jongeren in de publieke ruimte te 

gedogen. Zo wordt het als storend ervaren ‘rondhangen’ 

van jongeren in Riemst en Hamont-Achel aangepakt door 

er  specifieke plaatsen – zgn. “lummelhoeken” - te voorzien10. 

De publieke ruimte biedt zo mogelijkheden aan iedereen. 

Vermijd stigmatisering van sociaal zwakkeren

Focus niet op hangjongeren. Ook zij hebben 

recht op de publieke ruimte

Geef kinderen de ruimte om kind te zijn, en 

jongeren de ruimte om op te groeien

Kinderrechtencoalitie inzake Gemeentelijke Administratieve Sancties 
voor minderjarigen, 3 februari 2011, http://www.kinderrechtencoalitie.
be/uploads/documenten/Standpunt%20GAS.pdf, 10).

10 Verschillende jongerenorganisaties bepleiten met de campagne “de 
hangman” immers dat ‘rondhangen’ op zich geen probleem is. Ook 
jongeren hebben recht op en nood aan het volwaardig gebruik van de 
openbare ruimte. (http://www.dehangman.be/); http://www.riemst.
be/inwonersinfo/jeugd/ruimte-voor-jongeren/lummelhoeken. 

gemeentelIjke admInIstratIeve sanctIes 
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heb aandacht Voor 
fundaMentele rechten en 
algeMene rechtsbeginselen

3.
 

’t Stad heeft weer een aantal gas-boetes uitgedeeld. In 

Antwerpen mag je, in het openbaar, niet meer samenkomen 

en vergaderen. Dat moet je eerst drie weken op voorhand 

aanvragen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen.”

Door Luc Janssens op dewereldmorgen.be, 12 maart 2012 

(http://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/03/12/occupy-

antwerpen-en-de-gemeentelijke-asociale-straffen)

Bepaalde gemeentebesturen zetten GAS in om af te dwingen 

dat manifestaties slechts kunnen doorgaan mits daarvoor 

tijdig – vaak een heel eind op voorhand – toestemming is 

aangevraagd. Zulke toestemming beperkt zich soms tot locaties 

aan de rand van de stad waar weinig publieke belangstelling 

valt te rapen. Wanneer organisatoren een manifestatie laten 

doorgaan zonder toestemming, of op een andere plaats 

dan die voor welke toestemming is gegeven, riskeren ze 

een GAS-boete. Ook tegen verantwoordelijke uitgevers van 

‘verkeerd uitgedeelde’ flyers (aan een boom geplakt, onder een 

ruitenwisser gestoken …) kunnen GAS-boetes worden ingezet, 

zelfs zonder dat de persoon in kwestie directe schuld treft.

We bepleiten een extreme voorzichtigheid bij het gebruik 

van GAS in deze context. Bepaalde gebeurtenissen kunnen 

vragen om spontane reacties en groeperingen hebben 

nood aan publieke belangstelling om hun standpunt 

duidelijk te maken. De vrijheid van meningsuiting, de 

vrijheid van vergadering en het recht op protest riskeren 

onredelijk te worden ingeperkt door de dreiging van GAS.

Het legaliteitsbeginsel voorziet dat burgers slechts 

gesanctioneerd kunnen worden voor zover dit bij wet wordt 

voorzien. Het valt te betwijfelen of de federale wetgeving, die 

voorziet in de bestraffing van het vage begrip ‘overlast’, volstaat 

als basis voor bepaalde toepassingen van GAS waarvan de link 

met overlast soms ver te zoeken is11.

Ook politiereglementen kunnen gezien worden als een 

wettelijke basis, doch deze zijn niet altijd van een afdoende 

kwaliteit, laat staan dat de burger steeds op de hoogte is van 

de inhoud ervan12. Doordat elke gemeente een eigen, soms 

absurde, lijst maakt van te bestraffen gedragingen, wordt de 

rechtszekerheid van de burger ondermijnd.

Bovendien is de gemeenteraad niet bevoegd voor het opstellen 

van GAS-bepalingen  wanneer ze voorzien in de sanctionering 

11 Hoger werden reeds enkele voorbeelden gegeven uit de 
politiezone HaZoDi (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek).  

12 Zo baden de politiereglement van Berlare en Hamme-Waasmunster in vaagheid 
waar zij voorzien in het verbod om “onwelvoeglijkheden te plegen waaraan 
andere personen zich zouden kunnen ergeren of die hen overlast zouden kunnen 

bezorgen” (respectievelijk artikel 23 en artikel 1). Zie ook: DEVROE, E., A Swelling 
Culture of Control? De genese en toepassing van de wet op de gemeentelijke 
administratieve sancties in België, Antwerpen, Maklu, 2012, 350; VAN DEN 
HENDE, T., “Strafrecht-light tegen overlast is overbodig”, Juristenkrant, 2009, 8.
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van reeds bij wet, decreet of ordonnantie strafbaar gestelde 

gedragingen13. Zo mogen bijvoorbeeld openbare dronkenschap, 

verboden wapendracht en het uitvoeren van werken zonder 

vergunning of in strijd met een vergunning niet via GAS worden 

beteugeld omdat reeds in een strafbaarstelling is voorzien14. We 

pleiten dan ook voor terughoudendheid bij het uitwerken van 

GAS-reglementen.

Het proportionaliteitsbeginsel vereist dat een maatregel 

noodzakelijk is en in verhouding staat tot het nagestreefde doel. 

Bij het toepassen van GAS dienen gemeentebesturen zich dan 

ook steevast de vraag te stellen of het nagestreefde doel niet op 

een andere, minder ingrijpende manier bereikt kan worden. Zo 

lijkt het plaatsen van een openbaar toilet een betere oplossing 

voor het probleem van wildplassen dan een zuiver repressief 

beleid. 

Bescherm de democratische vrijheden tegen politiek 

spierballengerol.

Bewaak de algemene rechtsbeginselen waarop de rechtstaat is 

gebouwd bij het uitwerken en afdwingen van het GAS-beleid.

Respecteer bestaande wetgeving die bepaalde overlastfeiten 

reeds strafbaar stelt

Raad van State met betrekking tot de regulering van deze gedragingen in de 
politiereglementen van de stad Brugge (enkel openbare dronkenschap) en 
van de gemeenten uit de politiezone HaZoDi (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) 
(openbare dronkenschap, verboden wapendracht, uitvoeren van werken 
zonder vergunning of in strijd met een vergunning, verkeershinder en het niet 
opvolgen van bevelen van een gemachtigde). De Liga voor Mensenrechten 
heeft hierover een procedure lopen tegen Stad Brugge en Politiezone HaZoDi.

13 Artikel 119bis, §1 Nieuwe Gemeentewet. Slechts voor een aantal 
expliciete misdrijven is een dubbele regulering op gemeentelijk niveau 
in de gemeentewet voorzien (zie: artikel 119bis, §2, derde lid).  

14 Met name in de Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap 
van 18 november 1939, in de Wapenwet van 9 juni 2006 en in de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009. De Liga voor 
Mensenrechten heeft een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de 
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zorg Voor Voldoende  
preVentie en alternatieVen 
Voor sancties

4.
 

Het is ook een keten in de zin van je begint met preventie, met 

barbecues en buurtboxen, waarmee je mensen met elkaar in 

contact probeert te brengen met alle mogelijke initiatieven. Zo 

moedig je mensen aan om met elkaar te praten en als ze dan ruzie 

hebben, dat ze het onder elkaar oplossen. Maar als dat niet lukt, 

dan probeer je via de wijkinspecteur en de buurtbemiddeling … 

zo bouw je op. Uiteindelijk is de gas daar een volgende stap in.”

Getuigenis in DEVROE, E., A Swelling Culture of Control? 

De genese en toepassing van de wet op de gemeentelijke 

administratieve sancties in België, Antwerpen, Maklu, 2012, 396

Bestraffing en repressie lijken misschien de makkelijkste 

mechanismen om zich als ‘flinke’ vertegenwoordigers 

van de burger te profileren, maar zijn daarom niet de 

meest doeltreffende of aangewezen middelen om 

als overlast ervaren fenomenen aan te pakken.

De vraag stelt zich of het politieke enthousiasme voor GAS de 

noodzakelijke investering van energie in preventie, bemiddeling 

en het gedogen van als overlast ervaren gedrag soms niet 

belemmert. Een hele reeks alternatieve en herstellende 

maatregelen dienen een repressief optreden vooraf te gaan.

Zo tracht men bijvoorbeeld gemengde wijken met sociale 

woningen, betaalbare huizen en duurdere woningen te 

creëren om sociale segregatie tegen te gaan. Het inzetten 

van buurtregisseurs, de organisatie van buurtbemiddeling 

door oudere jongeren, vaders of jeugdmentoren en het 

proper houden van straten en gevels om bijkomend 

sluikstorten en graffiti-spuiten te voorkomen maken er 

daarnaast deel uit van een breed luik fysieke preventie. Ten 

slotte wordt ook aan sociaal-individuele preventie gedaan 

door huisbezoeken af te leggen waarbij samen met de 

ouders en jongeren wordt nagegaan wat meer passende 

maatregelen of initiatieven zijn die genomen kunnen worden 

om te vermijden dat die jongere nog overlast pleegt.

Vaak kan ook een ingreep in de infrastructuur een probleem 

van overlast verhelpen. Zo kunnen extra openbare WC’s 

of een verzinkbaar toilet15 zoals in Leuven het probleem 

van wildplassen voorkomen. Hoger is het voorbeeld van 

de aanleg van ‘lummelhoeken’ al aangehaald om het als 

storend ervaren ‘rondhangen’ van jongeren aan te pakken.

Het voorbeeld van Kortrijk toont tenslotte hoe ook op een 

creatieve manier een als overlast ervaren fenomeen kan worden 

aangepakt. Daar wordt in het Begijnhofpark klassieke muziek 

gebruikt om een gezellige, rustige sfeer te creëren. In combinatie 

met een eigen plek voor de jongeren biedt de openbare 

ruimte op die manier voor iedere doelgroep mogelijkheden.

Trek niet meteen de kaart van de bestraffing om een probleem 

aan te pakken, maar ga op zoek naar alternatieve oplossingen.

Ga na of het probleem niet te verhelpen is met een 

ingreep in de infrastructuur: openbare toiletten of 

‘lummelhoeken’ zijn maar twee voorbeelden.

Denk verder dan de voor de hand liggende oplossing 

van GAS, zoek creatieve oplossingen.

15 Overdag zit het toilet gewoon in de grond, maar tijdens uitgaansuren komt het 
naar boven.
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zet in op transparantie 
en participatie

5.
 

Ook van participatie is weinig sprake: jongeren worden zelden 

betrokken bij de definitie van het probleem, laat staan van 

de mogelijke oplossingen. Men vertrekt fundamenteel vanuit 

een visie dat iedere jongere een mogelijk probleem vormt.”

uit het Standpunt van de Kinderrechtencoalitie inzake 

Gemeentelijke Administratieve Sancties voor minderjarigen.

De federale wetgever geeft gemeenten de mogelijkheid 

‘overlast’ aan te pakken met het gebruik van GAS. Dit begrip 

is echter zo vaag dat als het ware alles onder de noemer 

‘overlast’ gesanctioneerd zou kunnen worden. Hieruit blijkt 

de nood aan GAS-reglementen die duidelijke voorschriften 

bevatten. Zeker gezien de moeilijke verhouding van 

GAS t.o.v. een aantal fundamentele beginselen van de 

rechtstaat zijn vage voorschriften hier uit den boze. 

De wildgroei aan regels in sommige gemeenten, de soms 

bedenkelijke kwaliteit van politiereglementen en de 

twijfelachtige toegankelijkheid ervan maken het de burger 

moeilijk om op de hoogte te zijn van wat nu precies wel en 

wat nu precies niet sanctioneerbaar is. Gemeenten hebben dan 

ook de taak de bevolking op voldoende wijze te informeren. 

Ideaal is daarbij rekening te houden met de verschillende 

doelgroepen. Zo heeft Leuven een specifieke brochure 

voor jongeren, waarin de GAS-reglementering die op hen 

van toepassing kan zijn, uit de doeken wordt gedaan16.

Om te achterhalen of het GAS-beleid aan deze aanbevelingen 

beantwoordt, is een regelmatige evaluatie vereist. Het 

kan nuttig zijn de burger bij deze evaluatie te betrekken. 

Zowel diegenen die overlast ervaren als diegenen die 

ervan worden beschuldigd overlast te veroorzaken, 

kunnen kritische opmerkingen aandragen om het GAS-

beleid te verbeteren. Bovendien kunnen zij vaak ook zelf 

aangeven hoe het probleem van ‘overlast’ op een creatieve 

of infrastructurele manier kan voorkomen worden17. 

Zorg voor duidelijke GAS-reglementering; 

ban vage voorschriften

Informeer de bevolking op voldoende wijze en houdt 

rekening met de verschillende doelgroepen

Hecht belang aan een kritische doorlichting van 

je GAS-beleid en betrek de betrokkenen

Zorg voor een participatieve beleidscultuur, 

zodat de doelgroepen van je GAS-beleid zelf 

alternatieve oplossingen kunnen aanreiken

jongeren!” is de boodschap. (De Hangman, Visietekst, http://www.
dehangman.be/over-de-campagne/visietekst; Standpunt van de 
Kinderrechtencoalitie inzake Gemeentelijke Administratieve Sancties 
voor minderjarigen, 3 februari 2011, http://www.kinderrechtencoalitie.
be/uploads/documenten/Standpunt%20GAS.pdf, 10)

16 “Leuven zoals het is. Do’s & Don’ts op openbare plaatsen”. (http://www.
lokalepolitie.be/sites/5388/images/stories/publicaties/gas-folder%20web.pdf)

17 In dezelfde lijn pleiten ook de hangman-campagne en de kinderrechtencoaliteit 
voor participatie van jongeren. “Praat niet over jongeren, maar met 
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zorg Voor professionalisering6.
 

GAS-inbreuken worden vastgesteld door zogenaamde 

‘vaststellende gemeentelijke ambtenaren’18. Deze 

moeten voldoen aan een aantal toelatings- en 

opleidingsvoorwaarden19. GAS-boetes worden vervolgens 

gesanctioneerd door een zogenaamde ‘sanctionerende 

gemeentelijke ambtenaar’. Voor deze functie voorziet 

de federale wetgever evenwel geen specifieke 

opleidingsvoorwaarden. De Liga meent dat een gebalanceerd 

GAS-beleid erbij gebaat is alle vertegenwoordigers van 

het bestuur met voldoende opleiding te omkaderen.

Hetzelfde geldt voor de bemiddelaars die kunnen tussenkomen 

in de GAS-procedure20. Doordat de wet de invulling van 

de bemiddelingsprocedure volledig vrij laat, is het aan de 

gemeenten zelf om voldoende opleiding voor de bemiddelaars 

te voorzien en de procedure zo vorm te geven dat zij 

maximale slaagkansen krijgt. Door deze vrijheid wordt nog 

te vaak de sanctionerende ambtenaar ook als bemiddelaar 

aangeduid. Het is aangewezen hiervoor een onafhankelijke 

persoon te voorzien en de bemiddelingsprocedure zo 

uit te bouwen dat ze alle slaagkansen krijgt21.

Verder doen gemeenten er goed aan hun 

ombudsdienst voldoende beschikbaar te maken 

voor klachten in verband met GAS, zodat eventuele 

ontsporingen snel kunnen worden opgevangen. 

Voorzie een brede opleiding voor alle personeelsleden 

die het GAS-beleid in de praktijk uitdragen.

Organiseer een goede opleiding en 

omkadering voor bemiddelaars.

Waak over de onafhankelijkheid van de 

ombuds- en bemiddelingsdiensten.

20 Bij volwassenen gaat het om een mogelijkheid, bij minderjarigen zelfs 
om een verplichte tussenkomst. (Art. 119ter Nieuwe Gemeentewet)

21 Zie voor een leidraad met betrekking tot GAS-bemiddeling: 
www.mi-is.be/sites/default/files/.../gas-bemiddeling-stap-per-stap.pdf. 

18 Politieambtenaren en hulpagenten, gemeentelijke ambtenaren, ambtenaren 
van vervoersmaatschappijen en bewakingsagenten (Gemeentelijke 
administratieve sancties, VVSG, II Instrumentarium, Hoofdstuk2, 5)

19 Zie KB van 5 december 2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden 
waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in 
artikel 119bis, § 6 tweede lid, 1° van de Nieuwe Gemeentewet.
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Contacteer De Liga voor Mensenrechten voor 

inhoudelijke vragen rond de GAS-boetes: 

Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent

T +32 9 223 07 38

info@mensenrechten.be

Blijft u graag op de hoogte van onze werking? 

Schrijf u dan zeker in voor onze maandelijkse 

nieuwsbrief op www.mensenrechten.be

Contacteer De Wakkere Burger voor 

praktische vragen rond het burgerinitiatief: 

Priemstraat 51, 1000 Brussel 

T +32 2 400 42 22 

dwb@dewakkereburger.be

www.dewakkereburger.be

contactgegevens 

nog vragen 

na het lezen 

van de bundel 

en wil je zelf 

aan de slag? 
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toepassing Van gas

in VlaaMse steden en geMeenten

Het Vlaams Gewest telt 308 steden en 

gemeenten. Ongeveer 80% van de Vlaamse 

steden en gemeenten beschikt over een GAS-

reglementering. Contacteer het desbetreffende 

gemeentebestuur om de modelformulieren voor 

het burgerinitiatief te bekomen.

9300 Aalst
Grote Markt 3, 053 73 23 23

9880 Aalter
Europalaan 22, 09 325 22 00 

3200 Aarschot
Ten Drossaarde 1, 0800 20 765

2630 Aartselaar
Baron van Ertbornstraat 1, 03 870 16 11

2370 Arendonk
Vrijheid 29, 014 40 90 60

3665 As
Dorpsstraat 1 bus 1, 089 65 12 70

1730 Asse
Gemeenteplein 1, 02 454 19 19

9960 Assenede
Kasteelstraat 3, 09 341 95 95

8580 Avelgem
Kortrijkstraat 8, 056 65 30 30

2387 Baarle-Hertog
Parallelweg 1, 014 69 80 70

2490 Balen
Vredelaan 1, 014 81 99 11

8730 Beernem
Bloemendalestraat 112, 050 28 91 20

2340 Beerse
Bisschopslaan 56, 014 61 19 71

1650 Beersel
Alsembergsteenweg 1046, 02 359 17 17

1790 Affligem
Bellestraat 99, 053 64 72 22 

3570 Alken
Hoogdorpstraat 38, 011 59 99 59

8690 Alveringem
Sint-Rijkersstraat 19, 058 28 88 81

2000 Antwerpen
Grote Markt 1, 03 22 11 333

8570 Anzegem
De Vierschaar 1, 056 69 44 40

8850 Ardooie
Polenplein 15, 051 74 40 40

Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, ContactgegevensGAS-regelement? GAS-regelement?

Op korte termijn Ja

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

In onderzoek

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Op korte termijn
(September)

Op korte termijn
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3130 Begijnendijk
Kerkplein 5, 016 53 01 80

3460 Bekkevoort
Eugeen Coolsstraat 17,  013 46 05 60

3580 Beringen
Mijnschoolstraat 88, 011 43 02 11

2590 Berlaar
Markt 1, 03 410 19 00

9290 Berlare
Dorp 22, 052 43 23 40

3060 Bertem
Tervuursesteenweg 178, 016 49 99 99

1547 Bever
Plaats 10, 054 58 89 25

9120 Beveren
Stationsstraat 2, 03 750 15 11

3360 Bierbeek
Dorpsstraat 2, 016 46 01 75

3740 Bilzen
Deken Paquayplein 1, 089 51 92 00

8370 Blankenberge
J.F. Kennedyplein 1, 050 42 99 42

Stad/Gemeente, Contactgegevens

3950 Bocholt
Dorpsstraat 16, 089 20 19 18

2530 Boechout
Heuvelstraat 91, 03 460 06 11

2820 Bonheiden
Waversesteenweg 13, 015 50 28 00

2850 Boom
Antwerpsestraat 44, 03 880 18 00

3190 Boortmeerbeek
Pastorijstraat 2, 015 51 11 45

3840 Borgloon
Speelhof 10, 012 67 36 73

2880 Bornem
Hingenesteenweg 13, 03 890 69 00

2150 Borsbeek
De Robianostraat 64, 03 320 94 00

3370 Boutersem
Neervelpsestraat 11, 016 72 10 60

9660 Brakel
Marktplein 1, 055 43 17 61

2930 Brasschaat
Bredabaan 182, 03 650 02 00

Stad/Gemeente, ContactgegevensGAS-regelement? GAS-regelement? GAS-regelement?

Ja Nee Ja

Ja Ja Ja

In onderzoek Ja In onderzoek

Ja Ja Ja

Ja Ja In onderzoek

Ja Ja In onderzoek

Ja Ja In onderzoek

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Nee Ja Ja

In onderzoek Ja Ja

2960 Brecht
Gemeentepark 1, 03 660 25 50

8450 Bredene
Centrumplein 1, 059 33 91 91

3960 Bree
Vrijthof 10, 089 84 85 00

8000 Brugge
Burg 12 , 050 44 81 11

9255 Buggenhout
Nieuwstraat 2, 052 33 95 11

8340 Damme
Vissersstraat 2a, 050 28 87 30

8420 De Haan
Leopoldlaan 24, 059 24 21 24

8660 De Panne
Zeelaan 21, 058 42 16 16

9840 De Pinte
Koning Albertlaan 1, 09 280 80 80

8540 Deerlijk
Harelbekestraat 27, 056 69 47 20

9800 Deinze
Markt 21, 09 381 95 00

Stad/Gemeente, Contactgegevens

bIjlage:  steden en gemeenten
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9470 Denderleeuw
A. De Cockstraat 1, 053 64 06 40

9200 Dendermonde
Franz Courtensstraat 11, 052 25 10 11

8720 Dentergem
Kerkstraat 1, 051 63 61 03

2480 Dessel
Hannekestraat 1, 014 38 99 20

9070 Destelbergen
Dendermondsesteenweg 430,  
09 228 33 09

3590 Diepenbeek
Dorpsstraat 14, 011 35 02 00

3290 Diest
Grote Markt 1, 013 31 21 21

8600 Diksmuide
Heernisse 6, 051 51 91 38

1700 Dilbeek
Gemeenteplein 1, 02 451 68 00

3650 Dilsen-Stokkem
Europalaan 25, 089 79 08 00

1620 Drogenbos
Grote Baan 222, 02 333 85 10

Stad/Gemeente, Contactgegevens

2570 Duffel
Gemeentestraat 21, 015 31 12 02

2650 Edegem
Kontichstraat 19, 03 289 26 50

9900 Eeklo
Industrielaan 2, 09 218 28 00

9420 Erpe-Mere
Oudenaardsesteenweg 458,  
053 60 34 00

2910 Essen
Heuvelplein 23, 03 670 01 30

9940 Evergem
Fortuné de Kokerlaan 11, 09 216 05 00

1570 Galmaarden
Marktplein 17, 054 59 61 61

9890 Gavere
Markt 1 09 384 53 11

2440 Geel
Werft 20, 014 56 60 00

3450 Geetbets
Dorpsstraat 7, 011 58 65 00

3600 Genk
Stadsplein 1, 089 65 36 00

Stad/Gemeente, Contactgegevens

9000 Gent
Botermarkt 1, 09 210 10 10

9500 Geraardsbergen
Weverijstraat 20, 054 43 44 45

3890 Gingelom
Sint-Pieterstraat 1, 011 88 10 31

8470 Gistel
Heyvaertlaan 18, 059 27 02 00

3380 Glabbeek
Grotestraat 33, 016 77 29 29

1755 Gooik
Koekoekstraat 2, 02 532 41 56

1850 Grimbergen
Prinsenstraat 3, 02 260 12 11

2280 Grobbendonk
Boudewijnstraat 4, 014 51 10 20

3150 Haacht
Wespelaarsesteenweg 85, 016 26 94 10

9450 Haaltert
Hoogstraat 41, 053 85 86 00

3545 Halen
Markt 14, 013 61 81 20

Stad/Gemeente, ContactgegevensGAS-regelement? GAS-regelement? GAS-regelement?

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Op korte termijn

Ja In onderzoek Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja
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1500 Halle
Oudstrijdersplein 18, 02 363 22 11

2200 Herentals
Augustijnenlaan 30, 014 28 50 50

3730 Hoeselt
Dorpsstraat 17, 089 51 03 10

3945 Ham
Dorpsstraat 19, 013 61 10 00

2270 Herenthout
Bouwelsesteenweg 8, 014 50 21 21

3220 Holsbeek
Dutselstraat 15, 016 62 95 00

9220 Hamme
Marktplein 1, 052 47 55 11

3540 Herk-de-Stad
Pikkeleerstraat 14, 013 55 17 85

8830 Hooglede
Marktplaats 1, 051 20 30 30

3930 Hamont-Achel
Stad 40, 011 44 50 40

1540 Herne
Centrum 17, 02 397 11 50

2320 Hoogstraten
Vrijheid 149, 03 340 19 11

8530 Harelbeke
Marktstraat 29, 056 73 33 11

2230 Herselt
Kerkstraat 1, 014 53 90 00

9667 Horebeke
Kerkplein 3, 055 45 52 35

3500 Hasselt
Groenplein 1, 011 23 90 11

3717 Herstappe
Dorpsstraat 5, 012 23 55 57

3530 Houthalen-Helchteren
Pastorijstraat 30, 011 49 20 00

3940 Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 5, 011 73 40 37

9550 Herzele
Markt 20, 053 60 70 70

8650 Houthulst
Markt 1, 051 46 07 31

3870 Heers
Paardskerkhofstraat 20, 011 48 01 01

3550 Heusden-Zolder
Heldenplein 11,  011 80 80 80

2540 Hove
Geelhandlaan 1, 03 460 33 30

2220 Heist-op-den-Berg
Kerkplein 17, 015 22 86 50

8950 Heuvelland
Bergstraat 24, 057 45 04 50

3040 Huldenberg
Gemeenteplein 1 02, 687 70 07

2620 Hemiksem
Sint-Bernardusabdij 1, 03 288 26 20

3320 Hoegaarden
Gemeenteplein 1, 016 768 768

2235 Hulshout
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 015 22 40 11

3020 Herent
Wilselesteenweg 28, 016 211 311

1560 Hoeilaart
Jan van Ruusbroecpark, 02 658 28 40

8480 Ichtegem
Stationsstraat 1, 059 34 11 44

Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, ContactgegevensGAS-regelement? GAS-regelement? GAS-regelement?

Ja Ja Nee

In onderzoek Ja Ja

Ja Ja Ja

Nee Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Nee

Nee Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Op korte termijn

bIjlage:  steden en gemeenten
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8900 Ieper
Grote Markt 34, 057 23 92 00

3640 Kinrooi
Breeërsteenweg 146, 089 70 03 00

8500 Kortrijk
Grote Markt 54, 056 27 70 09

8770 Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4, 051 33 74 00

9690 Kluisbergen
Parklaan 16, 055 23 16 10

1950 Kraainem
A. Dezangrélaan 17, 02 719 20 40

8870 Izegem
Korenmarkt 10, 051 33 73 00

9910 Knesselare
De Plaats 14, 09 325 75 08

9150 Kruibeke
O.L.Vrouwplein 18-20, 03 740 02 10

8490 Jabbeke
Dorpsstraat 3, 050 81 01 11

8300 Knokke-Heist
A. Verweeplein 1, 050 63 01 00

9770 Kruishoutem
Markt 1, 09 333 71 34

2920 Kalmthout
Kerkeneind 13, 03 620 22 11

8680 Koekelare
Sint-Maartensplein 19, 051 58 92 01

8520 Kuurne
Marktplein 9, 056 73 71 11

1910 Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16, 016 65 99 11

8670 Koksijde
Zeelaan 303, 058 53 30 30

2430 Laakdal
Kerkstraat 21, 013 67 01 10

1880 Kapelle-op-den-Bos
Marktplein 29, 015 71 32 71

2550 Kontich
Gemeenteplein 1, 03 450 78 40

9270 Laarne
Dorpsstraat, 9 365 46 00

2950 Kapellen
Antwerpsesteenweg 130, 03 660 66 00

8610 Kortemark
Stationsstraat 68, 051 56 81 21

3620 Lanaken
Jan Rosierlaan 1, 089 730 730

9970 Kaprijke
Veld 1, 09 323 90 10

3470 Kortenaken
Dorpsplein 35, 011 58 62 62

3400 Landen
Stationsstraat 29, 011 88 03 00

2460 Kasterlee
Markt 1, 014 85 00 01

3070 Kortenberg
De Walsplein 30, 02 755 22 00

8920 Langemark-Poelkapelle
Kasteelstraat 1, 057 49 09 10

3140 Keerbergen
Gemeenteplein 10, 015 50 90 90

3720 Kortessem
Kerkplein 11, 011 37 91 40

9280 Lebbeke
Flor Hofmanslaan 1, 052 46 82 00

Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, ContactgegevensGAS-regelement? GAS-regelement? GAS-regelement?

Ja Nee Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Nee

Op korte termijn Ja Ja

In onderzoek Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

bIjlage:  steden en gemeenten
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9340 Lede
Markt 1, 053 60 68 00

1630 Linkebeek
Gemeenteplein 2, 02 380 62 15

9680 Maarkedal
Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 40

8880 Ledegem
Rollegemstraat 132, 056 50 91 80

2547 Lint
Koning Albertstraat 41, 03 460 13 30

3680 Maaseik
Lekkerstraat 10, 089 56 05 60

8860 Lendelede
Dorpsplein 1, 051 33 63 00

3350 Linter
Helen-Bosstraat 43, 011 78 91 30

3630 Maasmechelen
Heirstraat 239, 089 76 96 10

1750 Lennik
Markt 18, 02 532 41 15

8647 Lo-Reninge
Oude Eiermarkt 9, 058 28 80 20

1830 Machelen
Woluwestraat 1, 02 254 12 11

3970 Leopoldsburg
Koningin Astridplein 37, 011 34 92 10

9080 Lochristi
Dorp-West 52, 09 326 88 00

9990 Maldegem
Markstraat 10, 050 72 89 30

3000 Leuven
Pr. Van Overstraetenplein 1,  016 27 20 00

9160 Lokeren
Groentemarkt 1, 09 340 94 11

2390 Malle
Antwerpsesteenweg 246, 03 310 05 11

8810 Lichtervelde
Markt 2, 051 72 94 30

3920 Lommel
Hertog Janplein 1, 011 39 97 99

2800 Mechelen
Grote Markt 21, 015 28 00 00

1770 Liedekerke
Opperstraat 31, 053 64 55 11

1840 Londerzeel
Brusselsestraat 25, 052 30 36 16

2450 Meerhout
Markt 1, 014 24 99 20

2500 Lier
Grote Markt 57, 03 800 03 13

9920 Lovendegem
Kerkstraat 45, 09 370 70 20

3670 Meeuwen-Gruitrode
Dorpsstraat 44, 011 79 01 70

9570 Lierde
Nieuwstraat 19, 055 43 10 10

3210 Lubbeek
Gellenberg 16, 016 47 97 00

1861 Meise
Tramlaan 8, 02 272 00 50

2275 Lille
Rechtestraat 44, 014 88 20 10

3560 Lummen
Gemeenteplein 13, 013 53 05 82

9090 Melle
Gemeenteplein 1, 09 252 10 23

Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, ContactgegevensGAS-regelement? GAS-regelement? GAS-regelement?

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Nee Ja Ja

Ja Ja Ja

Nee Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Nee

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

bIjlage:  steden en gemeenten
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8930 Menen
Grote Markt 1, 056 52 93 00

9810 Nazareth
Dorp 1, 09 382 82 82

8020 Oostkamp
Gemeenteplein 1, 050 83 31 70

1785 Merchtem
Nieuwstraat 1, 052 38 11 70

3910 Neerpelt
Kerkstraat 7, 011 80 97 40

8780 Oostrozebeke
Ernest Brengierstraat 6 bus 1, 
056 67 11 20

9820 Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 353, 09 210 32 11

9850 Nevele
Cyriel Buyssestraat 15-17, 09 321 92 00

3660 Opglabbeek
Kapelstraat 1, 089 81 01 00

2330 Merksplas
Markt 1, 014 63 94 00

2845 Niel
Ridder Berthoutlaan 1, 03 451 11 10

1745 Opwijk
Ringlaan 20, 052 36 51 11

8957 Mesen
Markt 1, 057 44 50 40

3850 Nieuwerkerken
Kerkstraat 113, 011 48 03 60

3054 Oud-Heverlee
Gemeentestraat 2, 016 38 88 00

8760 Meulebeke
Markt 1, 051 48 80 80

8620 Nieuwpoort
Marktplein 7, 058 22 44 44

2360 Oud-Turnhout
Dorp 31, 014 46 22 11

8430 Middelkerke
Spermaliestraat 1, 059 31 30 16

2560 Nijlen
Kerkstraat 4, 03 410 02 11

9700 Oudenaarde
Tussenmuren 17, 055 31 46 01

9180 Moerbeke
Lindenplaats 7, 09 346 80 05

9400 Ninove
Centrumlaan 100, 054 31 32 33

8460 Oudenburg
Weststraat 24, 059 56 84 20

2400 Mol
Molenhoekstraat 2, 014 33 07 11

2250 Olen
Dorp 1, 014 26 31 11

3090 Overijse
Justus Lipsiusplein 9, 02 785 33 36

8890 Moorslede
Marktplaats 1, 051 78 89 10

8400 Oostende
Vindictivelaan 1, 059 80 55 00

3900 Overpelt
Oude Markt 2, 011 80 94 00

2640 Mortsel
Liersesteenweg 1, 03 444 17 17

9860 Oosterzele
Dorp 1, 09 362 50 09

3990 Peer
Zuidervest 2A, 011 61 07 00

Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, ContactgegevensGAS-regelement? GAS-regelement? GAS-regelement?

Ja Ja Ja

Ja Nee Ja

Ja Ja Ja

Op korte termijn Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Op korte termijn

Ja Ja Ja

Nee Ja Nee

Ja Ja Ja

bIjlage:  steden en gemeenten
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1670 Pepingen
Ninoofsesteenweg 116, 02 383 14 29

9600 Ronse
Grote Markt 12, 055 23 27 11

9170 Sint-Gillis-Waas
Burgemeester Omer De Meyplein 1,  
03 727 17 00

8740 Pittem
Markt 1, 051 46 03 50

1760 Roosdaal
Brusselstraat 15, 054 31 78 00

2860 Sint-Katelijne-Waver
Lemanstraat 63, 015 30 50 00

8970 Poperinge
Grote Markt 1, 057 33 40 81

3110 Rotselaar
Provinciebaan 20, 016 61 63 11

9980 Sint-Laureins
Dorpsstraat 91, 09 218 76 40

2580 Putte
Alice Nahonstraat 4, 015 76 78 80

8755 Ruiselede
Markt 1, 051 68 79 85

9520 Sint-Lievens-Houtem
Marktplein 3, 053 60 72 20

2870 Puurs
Hoogstraat 29, 03 890 76 76

2840 Rumst
Koningin Astridlaan 12, 03 880 00 11

9830 Sint-Martens-Latem
Dorp 1, 09 282 17 00

2520 Ranst
Gustaaf Peetersstraat 7, 03 485 79 69

2627 Schelle
Fabiolalaan 55, 03 871 98 30

9100 Sint-Niklaas
Grote Markt 1, 03 760 91 00

2380 Ravels
Gemeentelaan 60, 014 65 67 04

3270 Scherpenheuvel-Zichem
August Nihoulstraat 13-15, 013 35 24 00

1600 Sint-Pieters-Leeuw
Pastorijstraat 21, 02 371 22 11

2470 Retie
Markt 1, 014 38 92 30

2970 Schilde
Brasschaatsebaan 30, 03 380 16 00

3800 Sint-Truiden
Kazernestraat 13, 011 70 14 14

3770 Riemst
Maastrichtersteenweg 2b, 012 44 03 00

2900 Schoten
Verbertstraat 3, 03 680 09 00

8587 Spiere-Helkijn
Oudenaardseweg 71, 056 45 55 57

2310 Rijkevorsel
Molenstraat 5, 03 340 00 00

2890 Sint-Amands
L. Van der Looystraat 10, 052 39 98 60

2940 Stabroek
Dorpsstraat 99, 03 568 80 80

8800 Roeselare
Botermarkt 2, 051 26 22 16

1640 Sint-Genesius-Rode
Dorpsstraat 46, 02 609 86 00

8840 Staden
Marktplaats 2, 051 70 82 01

Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, ContactgegevensGAS-regelement? GAS-regelement? GAS-regelement?

Ja Ja Ja

Nee Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Nee Ja

Ja Ja Ja

Nee Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Nee Ja In onderzoek

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

bIjlage:  steden en gemeenten



34 | 35

1820 Steenokkerzeel
Orchideeënlaan 17, 02 254 19 00

3120 Tremelo
Veldonkstraat 1, 016 53 16 66

8790 Waregem
Gemeenteplein 2, 056 62 12 11

9190 Stekene
Stadionstraat 2, 03 790 02 11

2300 Turnhout
Campus Blairon 200, 014 44 33 11

3830 Wellen
Dorpsstraat 25, 012 67 07 00

9140 Temse
Frans Boelplein 1, 03 710 12 12

8630 Veurne
Sint-Denisplaats 16, 058 33 55 00

1780 Wemmel
Dr. H. Folletlaan 28, 02 462 05 00

1740 Ternat
Gemeentehuisstraat 21, 02 582 10 06

1800 Vilvoorde
Grote Markt 2, 02 255 45 11

8940 Wervik
Sint-Maartensplein 16, 056 30 01 01

3080 Tervuren
Brusselsesteenweg 13, 02 769 20 11

8640 Vleteren
Kasteelstraat 39, 057 40 00 99

2260 Westerlo
Boerenkrijglaan 61, 014 54 75 75

3980 Tessenderlo
Markt z/n, 013 66 17 15

3790 Voeren
Gemeenteplein 1, 04 381 99 40

9230 Wetteren
Markt 1, 09 369 34 15

8700 Tielt
Markt 13, 051 42 81 11

2290 Vorselaar
Markt 14, 014 50 11 01

8560 Wevelgem
Vanackerestraat 16, 056 43 34 00

3390 Tielt-Winge
Kruisstraat 2, 016 63 40 08

2350 Vosselaar
Cingel 7, 014 60 08 20

1970 Wezembeek-Oppem
L. Marcelisstraat 134, 02 783 12 11

3300 Tienen
Grote Markt 27, 016 80 57 00

9950 Waarschoot
Dorp 1, 09 250 59 00

9260 Wichelen
Dorp 16, 052 43 21 80

3700 Tongeren
Maastrichterstraat 10, 012 80 00 00

9250 Waasmunster
Vierschaar 1, 052 46 00 11

8710 Wielsbeke
Rijksweg 314, 056 67 32 00

8820 Torhout
Markt 1, 050 22 11 22

9185 Wachtebeke
Dorp 61, 09 345 01 35

2110 Wijnegem
Turnhoutsebaan 422, 03 288 21 10

Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, ContactgegevensGAS-regelement? GAS-regelement? GAS-regelement?

Ja Ja Nee

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

In onderzoek Nee Ja

Nee Ja Ja

Nee Ja Ja

Nee Ja Ja

Ja Nee Ja

Op korte termijn Ja Ja

bIjlage:  steden en gemeenten



35 | 35

2830 Willebroek
A. Van Landeghemstraat 99, 03 860 03 11

9750 Zingem
Alfred Amelotstraat 53, 09 389 01 00

8550 Zwevegem
Otegemstraat 100, 056 76 55 67

8750 Wingene
Oude Bruggestraat 13, 051 65 00 82

2980 Zoersel
Handelslei 167, 03 380 13 00

2070 Zwijndrecht
Binnenplein 1, 03 250 48 00

Bron: VVSG – stand van zaken 01/01/2013

2160 Wommelgem
Kaakstraat 2 2, 03 355 12 50

9930 Zomergem
Markt 1, 09 370 75 75

9790 Wortegem-Petegem
Waregemseweg 35, 056 68 81 14

3520 Zonhoven
Kerkplein 1, 011 81 04 11

2990 Wuustwezel
Gemeentepark 1, 03 690 46 00

8980 Zonnebeke
Langemarkstraat 8, 051 48 00 60

2240 Zandhoven
Liersebaan 12, 03 484 30 20

9620 Zottegem
Markt 1, 09 364 64 53

1930 Zaventem
Diegemstraat 37,  02 720 02 54

3440 Zoutleeuw
Vincent Betsstraat 15, 011 78 91 70

8210 Zedelgem
Snellegemsestraat 1, 050 28 83 30

8377 Zuienkerke
Kerkstraat 17, 050 42 70 48

9240 Zele
Markt 50, 052 45 98 10

9870 Zulte
Karreweg 13, 09 280 97 00

9060 Zelzate 
Grote Markt 1, 09 342 20 20

3690 Zutendaal
Oosterzonneplein 1, 089 62 94 20

1980 Zemst
De Griet 1, 015 61 88 90

9630 Zwalm
Zuidlaan 36, 055 49 91 91

Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, Contactgegevens Stad/Gemeente, ContactgegevensGAS-regelement? GAS-regelement? GAS-regelement?

Ja Ja Ja

Nee Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

In onderzoek Ja

In ondersoek Ja

Ja Ja

Ja Nee

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

bIjlage:  steden en gemeenten


