
 
GAS wordt voornamelijk gebruikt om overtredingen van stedelijke reglementen te beteugelen. Maar 
er bestaan ook zogenaamde ‘gemengde inbreuken’. Dat zijn inbreuken die zowel door stedelijke 
reglementen als door het Strafwetboek worden gesanctioneerd. 
 
Zoals de (federale) GAS-wet van 24 juni 2013 voorziet, sloot de Stad Gent - net als alle andere Oost-
Vlaamse gemeenten - een protocolakkoord met het Parket dat bepaalt in welke gevallen de Stad 
Gent sanctioneert en in welke gevallen het Parket.  
 
De procureur heeft - terecht - geopteerd om één protocol met dezelfde inhoud van toepassing te 
maken op alle gemeenten en steden die onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen 
ressorteren. Concreet betekent dit dat bij het afsluiten van het protocolakkoord de gemeente/stad 
de verbintenis aangaat om de inbreuken vermeld in het akkoord op te nemen in haar lokale 
reglementering en conform de voorwaarden in het akkoord deze administratief te sanctioneren via 
GAS.  
Enkele kleinere gemeenten wensten GAS niet toe te passen voor kleine diefstallen en opzettelijke 
slagen en verwondingen. Dit omwille van de aard van de overtredingen en in sommige gevallen 
wegens een gebrek aan capaciteit. De Stad Gent wenste wel GAS toe te blijven passen voor deze 
overtredingen en dit om twee redenen: niet alleen seponeert het Parket sowieso dergelijke kleine 
inbreuken - wat kan leiden tot straffeloosheid -, maar deze twee overtredingen in het bijzonder 
komen in een grote stad als Gent bovendien ook vaak voor. 
 
De procureur heeft beslist elke gemeente/stad zelf te laten kiezen of ze deze overtredingen op haar 
grondgebied via GAS wil sanctioneren. Elke gemeente/stad kan een bijlage aan het protocolakkoord 
laten toevoegen waarin wordt bepaald vanaf welke datum beide inbreuken via GAS zullen worden 
afgehandeld. 
 
Aangezien de Stad Gent al sinds 2009 zowel diefstal als opzettelijke slagen en verwondingen 
sanctioneert via GAS heeft het college op 26 februari 2015 zo’n bijlage goedgekeurd waarin bepaald 
wordt dat de inwerkingtreding ingaat op 1 maart 2015. Concreet betekent dit dat beide inbreuken 
sinds 1 maart 2015 opnieuw kunnen worden afgehandeld via GAS, vanaf nu onder de voorwaarden 
zoals vastgelegd in het protocolakkoord tussen de Stad Gent en het Parket.  
Zo zal de Stad Gent kleine diefstallen en opzettelijke slagen en verwondingen blijven sanctioneren 
met een GAS zo lang de schade niet meer dan 125 euro bedraagt. 
 
Voor alle duidelijkheid, alleen als het gaat om meerderjarigen zal de Stad Gent beide inbreuken 
kunnen sanctioneren via GAS; als het gaat om minderjarigen volgt het Parket op. 


