
 

1/ Evolutie van de werklast op het vlak van GAS-boetes – Activiteitenverslag van de GAS-cel. 
 
De gemeente Sint-Jans- Molenbeek past het GAS-systeem toe sinds 2005. 
Hieronder vindt u een overzichtstabel van de evolutie van de last van de GAS-dossiers die eerst werden 
toevertrouwd aan onze juridische dienst en sinds 2011 aan de GAS-cel. 
 

Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013     2014 

(januari 

tot en met 

juni 2014) 

Aantal 

dossiers  

 

99 

 

209 

 

426 

 

545 

 

3614 

 

9530 

 

16.242 

 

16.665 

 

16.998 

 

4.754 

 

Op dit ogenblik is de GAS-cel samengesteld uit 8 personen die voltijds zijn aangeworven. Deze cel 
wordt begeleid door een jurist die instaat voor de coördinatie van de vermelde cel en de rol van 
Sanctionerend Ambtenaar verzekerd. 
 
Beheersprocedure van een GAS-dossier 
De GAS-werklast die onze dienst op zich neemt omvat voornamelijk het beheer van de GAS-dossiers in 
het kader van de volgende taken :  
 

~Ontvangst van de GAS-vaststellingen en samenstelling van de dossiers ; 
~Inzameling van de gegevens voor het GAS-register ; 
~Identificatie van de vermoedelijke overtreders ; 
~Begin van de procedure via een waarschuwingsbrief en eerste contact met de vermoedelijke 
overtreders ; 
~Analyse van de verweermiddelen ; 
~Onderzoeken – behandeling dossiers in samenwerking met de gemeente- en politiediensten ; 
~Eventueel verhoor ; 
~Eventuele bemiddeling in samenwerking met de GAS-bemiddelaar ; 
~Beslissing van de Sanctionerende ambtenaar; 
~Verscheidene inlichtingen ter attentie van de overtreders en het publiek op het gebied van GAS-
boetes ; 
~Controle van de betalingen in samenwerking met de dienst van de Gemeentelijke Ontvanger ; 
~Beheer van de beroepen voor de Politierechtbank van Brussel; 
~Beheer van de gerechtelijke invordering door een deurwaarder; 
~Beheer van de niet invorderbare / geen waarde bevattend verklaarde GAS-dossiers in 
samenwerking met de dienst van de Gemeentelijke Ontvanger. 
 

Het volledige beheer van een dossier moet worden verzekerd binnen een maximumtermijn van 6 
maanden te rekenen vanaf de datum van de behandelde feitelijke overtreding. Zodra deze termijn voorbij 
is kan het dossier niet meer leiden tot het opleggen van een boete (wettelijke uitdoving van een GAS-
dossier). 
 
 
De GAS-vaststellingen 
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De gemeente Sint-Jans-Molenbeek beschikt op dit ogenblik over 57 gemeentelijke medewerkers 
vaststellers die bevoegd zijn om op het vlak van gemeentelijke administratieve sancties een proces-
verbaal op te stellen voor alle gemeentelijke reglementen die gevallen bevatten waar administratieve 
sancties kunnen worden toegepast. De gemeentelijke reglementen in kwestie zijn het Algemeen 
Politiereglement, het Reglement op de Uitstalramen en Terrassen en het Reglement betreffende de 
Markten en Ambulante activiteiten. 
 
De Politiediensten zijn ook gemachtigd om proces-verbalen op dit gebied op te stellen. Ze kunnen 
eveneens proces-verbalen opstellen in het kader van GAS-boetes op het gebied van verkeer (stilstaan en 
parkeren via een depenalisering van de Wegcode – Zie Protocolakkoord stoppen en parkeren) en op het 
vlak van gemengde inbreuken (gedepenaliseerde overtredingen – Beschadiging van (on)roerende 
goederen, winkeldiefstal, beledigingen, niqab/boerka, … - Zie protocolakkoord op het gebied van 
gemengde overtredingen). 
 
Over de periode die liep van januari tot en met juni  2014 werden  4.754 vaststellingen geregistreerd door 
onze dienst. 
 
De verdeling van de vaststellingen is als volgt vastgelegd voor de zes eerste maanden van het jaar 2014 : 
  

- Gemeenschapswachten : 105 vaststellingen 
- Gemeentelijke medewerkers buiten de Gemeenschapswachten : 413 vaststellingen 
- Politie : 4236 vaststellingen. 

 
 
 
De volgende verdeling van de GAS-overtredingen werd opgesteld : 
 

- Openbare reinheid – Hygiëne van de openbare ruimte : 301 vaststellingen 
- Openbare veiligheid en Onbelemmerde doorgang : 4315 vaststellingen 
- Openbare rust : 15 vaststellingen 
- Algemene bepalingen – Gebrek aan respect en/of weigering van een bevel : 62 vaststellingen 
- Gemengde overtredingen : 39 vaststellingen 
- Reglement Uitstalramen en Terrassen : 16 vaststellingen 
- Reglement Markten : 4 vaststellingen 
- (2 dossiers die als niet gerepertorieerd werden geklasseerd) 

 
 
Wat de leeftijd van de overtreders betreft zijn er tot op dit ogenblik over het eerste semester van 2014 
slechts 7 minderjarigen betrokken. 
 
 
2/ de GAS-statistieken op 26 september 2014 voor de jaren 2012 tot 2014 – Financieel verslag van 
de GAS-cel. 
 
 
JAAR AANTAL 

DOSSIERS 
TOTAAL 

OPGELEGDE 
BOETES 

ONTVANGEN ONINVORDERBAAR SALDO PERCENTAGE 
INGEVORDERD 

DEURWAARDER 
GESTUURD 

2012 16.665 993.089,77 669.054,73 11.004,00 313.031,04 67% JA 
(september 

2014) 
2013 16.998 1.043.926,00 668.811,06 3.120,31 371.994,63 60% NEE  
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(gepland 
september 

2015) 
2014 4.754 337.222,00 181.312,32 510,00 155.909,68 54% NEE  

(gepland voor 
september 

2016) 
        
 


