
Stad Gent stelt toepassing GAS-beleid voor op 7 april 2014  -  21/05/2014 
 
De Stad Gent zal de minimumleeftijd voor een gemeentelijke administratieve sanctie niet verlagen naar 14 jaar.  
De Stad Gent en het Parket kiezen voor de verderzetting van het project ‘First Offenders’ en voor een 
alternatief traject met onder andere opvolging door een jeugdinspecteur van Politie bij inbreuken van de 
categorie ‘GAS 1’ (inbreuken op politieverordeningen) door kinderen jonger dan 16. 
Minderjarigen die zogenaamde ‘gemengde inbreuken’ plegen zullen door het Parket worden opgevolgd.  
Ook de mogelijkheid voor de burgemeester om iemand een plaatsverbod op te leggen zal niet worden 
toegepast.  
Inbreuken op stilstaan en parkeren zouden wel met een GAS worden bestraft.  
 
Burgemeester Daniël Termont besprak deze voorstellen met Gentse middenveldorganisaties tijdens de 
debatdag op 7 april 2014.  
Het GAS-beleid zal twee keer per jaar worden geëvalueerd door de ‘Werkgroep GAS’ en jaarlijks ook in de 
gemeenteraadscommissie Algemene Zaken. 
 
De federale wetgeving over de gemeentelijke administratieve sancties werd recent gewijzigd en biedt 
gemeentebesturen de mogelijkheid om hun GAS-beleid aan te passen. Het stadsbestuur van Gent bereikte over 
enkele aanpassingen een consensus.  
Burgemeester Daniël Termont: ‘We zijn het eens over enkele heel belangrijke aanpassingen die tijdens de 
debatdag op maandag 7 april 2014 werden voorgesteld aan vertegenwoordigers van jeugd- en andere 
organisaties.  
 
Vooral de verlaging van de leeftijd voor bestraffing met een GAS was een heet hangijzer.  
Die leeftijd verlaagt in Gent niet naar 14 jaar.  
Politie en Parket zetten het uitstekende project ‘First Offenders’ verder.  
 
Voor inbreuken van de categorie GAS 1 (zoals wildplassen) door kinderen jonger dan 16 jaar wordt een 
alternatief traject voorzien, met een brief aan de ouders en opvolging door een jeugdinspecteur van onze 
Politie.’  
Minderjarigen die zogenaamde ‘gemengde inbreuken’ (zoals kleine diefstallen of vandalisme) plegen, zullen 
door het Parket worden opgevolgd. 
De Stad Gent zal ook geen plaatsverboden opleggen. De nieuwe wetgeving geeft de burgemeester wel die 
mogelijkheid. 
Burgemeester Termont is echter formeel: ‘Ik heb altijd gezegd dat ik geen sheriff wil zijn en daar blijf ik bij. Een 
plaatsverbod is een sanctie die te ver gaat – ze is trouwens ook nauwelijks te handhaven. Als mensen op steeds 
dezelfde plek voor overlast zorgen dan moet je de kern van het probleem aanpakken, niet het probleem 
letterlijk verschuiven.’ 
 
Inbreuken op stilstaan en parkeren (betalend parkeren, foutparkeren) zouden in de toekomst wel met een GAS 
kunnen worden bestraft. Ook de onmiddellijke betaling zou worden toegepast, bijvoorbeeld om overlast door 
buitenlandse bezoekers van uitgaansbuurten meteen te kunnen bestraffen.  
De meeste boetebedragen zouden dezelfde blijven, enkel voor sommige ernstige overtredingen waarbij de 
bestaande maximumtarieven ontoereikend bleken (zoals bij herhaalde geluidsoverlast uit cafés of door 
evenementen) zouden verhoogde tarieven worden gehanteerd. 
 
Jaarlijkse evaluatie in gemeenteraadscommissie Algemene Zaken 
Het GAS-beleid zal twee keer per jaar worden geëvalueerd binnen de bestaande ‘Werkgroep GAS’, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. Dat zal ook jaarlijks publiek gebeuren in de gemeenteraadscommissie Algemene 
Zaken.  
Er zal werk worden gemaakt van een codex van alle politieverordeningen. Achterhaalde bepalingen zullen 
worden geschrapt. De lijst met overtredingen waarvoor de Stad GAS effectief toepast, blijft raadpleegbaar op 
www.gent.be  
Voorstellen, besproken op debatdag op 7 april 2014 
De nota met de beleidsvoorstellen en andere documenten zijn te vinden op deze pagina bij 'Aanverwante info'. 
Na de debatdag met de Gentse middenveldorganisaties zal het stadsbestuur definitieve beslissingen nemen.  

http://www.gent.be/

