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Inleiding
1. Met de wet van 13 mei 19991 werd het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties gecreëerd. Dit laat gemeenten toe om inbreuken op hun
reglementen zelf te sanctioneren door middel van administratieve sancties. De
politiestraffen die gemeenten van oudsher kunnen opleggen ter handhaving van
de openbare orde, werden namelijk slechts sporadisch afgedwongen door de
gerechtelijke instanties. Een bijkomende ontstaansreden lag in het zogenaamde
overlastprobleem: kleine ongemakken of vormen van antisociaal gedrag, die de
kwaliteit van het samenleven verminderen en door mensen vaak als bedreigend
worden ervaren. Gelijktijdig met de introductie van het GAS-mechanisme werd
dan ook de verordeningsbevoegdheid van de gemeenten uitgebreid, om dergelijke situaties en gedragingen op efficiënte wijze te kunnen bestrijden. Wegens
een aantal tekortkomingen van het systeem en de beperkte bevoegdheden van
gemeenten als ondergeschikte besturen, raakte GAS pas echt in zwang na een
aanzienlijke hervorming in 2004 en 2005. Het systeem is intussen ook uitgebreid naar minderjarigen vanaf veertien jaar en tevens werden de alternatieve
maatregelen van bemiddeling en gemeenschapsdienst toegevoegd. Het resultaat
is dat vijftien jaar later GAS alomtegenwoordig is geworden: momenteel wordt
het toegepast door meer dan acht op tien Vlaamse gemeenten2.
2. GAS zorgt ervoor dat politiereglementen nu wel worden afgedwongen
en dit via lichte sancties die worden opgelegd in een efficiënte en op maat
gemaakte procedure. Het systeem heeft echter ook een heleboel kritiek gekregen en kwam de laatste jaren prominent aan bod in de media. Zelden heeft
ook een wetswijziging het voorwerp uitgemaakt van zoveel maatschappelijke
discussie en polemiek als de nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013, waarbij het
toepassingsgebied en de mogelijkheden voor gemeentelijke administratieve sancties aanzienlijk werden uitgebreid. Deze gevoeligheid en kritiek vallen goed te
begrijpen. De vaagheid van het overlastbegrip zorgt ervoor dat GAS een haast
ongebreidelde administratieve sanctionering toelaat. Wat in combinatie met het
lokale niveau dan ook een probleem van rechtsonzekerheid creëert3. Bovendien
vertonen administratieve sancties een zekere spanning met de scheiding der
machten, de gemeenten treden namelijk tegelijkertijd op als wetgever, uitvoerder
en rechter. Het is precies om deze redenen dat zij met een zekere scepsis moeten
1
2

3

Wet 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, BS 10 juni 1999.
Een studie door de VVSG toonde aan dat in oktober 2013 reeds 260 of 84,42% van de Vlaamse gemeenten gemeentelijke administratieve sancties in hun gemeentereglementen hadden opgenomen (www.vvsg.be/
veiligheid/bestuurlijke%20handhaving/GAS/Pages/WelkomGAS.aspx).
Het is correct dat gemeenten al van oudsher overtredingen op hun reglementen kunnen bestraffen. De
rechtsonzekerheid wordt echter veroorzaakt door de uitbreiding van de gemeentelijke bevoegdheid voor
openbareordehandhaving met het subjectieve begrip ‘overlast’ (zie infra nrs. 49-51). Een andere reden is
net het succes zelf van GAS, waardoor inbreuken die vroeger straffeloos bleven, plots wel worden gesanctioneerd. Vanzelfsprekend wordt rechtsonzekerheid als meer acuut ervaren wanneer de gevolgen van het
overtreden van de bewuste rechtsregels ook daadwerkelijk gevoeld worden.
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worden bekeken en enkel toegepast zouden mogen worden onder een actief
toezicht en indien zij zijn omgeven met voldoende procedurele waarborgen4.

Afdeling 1

Het onderwerp: de gemeentelijke administratieve sancties
en rechtsbescherming
§ 1. Probleemstelling
3. Administratieve sancties zijn een complex fenomeen. Zoals Put stelt, kennen
ze ‘een caleidoscopische proliferatie’5 en elk van deze regimes heeft zijn eigen
wettelijke regeling. Minstens even onoverzichtelijk is het geheel van internationale, grondwettelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke normen en algemene
rechtsbeginselen dat op administratieve sanctionering van toepassing is. Op vlak
van rechtsbescherming zijn onder meer het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel6,
het gelijkheidsbeginsel7, non bis in idem8, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de wetgeving op de openbaarheid van bestuur9 van belang.
Ongetwijfeld de meest invloedrijke rechtsregel voor het bestuurlijk sanctierecht
is echter het recht op een eerlijk proces, zoals vastgelegd door de artikelen 6
EVRM en 14 BUPO, en het door het Europees Hof hieruit afgeleide recht op
toegang tot een rechterlijke instantie met volle rechtsmacht.
4. Er bestaat een aanzienlijk corpus aan literatuur betreffende de rechtsbescherming tegen administratieve sancties. Er zijn reeds talloze publicaties die de
correcte rol en de vereiste rechtswaarborgen bespreken waarmee de in de Belgische rechtsorde voorkomende administratieve sancties moeten zijn omgeven10.
En natuurlijk zijn er ook analyses van en commentaren op de rechtspraak
van het EHRM in het kader van de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM en

4

5
6
7
8
9

10

Zie ook J. Put, “Naar een kaderwet – administratieve sancties”, RW 2005, afl. 9, (321) 332; J. Put,
“Rechtshandhaving door administratieve sancties in het recht”, RW 2001‑02, afl. 34, (1195) 1198.
J. Put, “Naar een kaderwet – administratieve sancties”, RW 2005, afl. 9, (321) 322.
Art. 14 Gw.; art. 7 EVRM; art. 15 BUPO.
Art. 10 en 11 Gw.
Art. 14, § 7 BUPO.
Wet 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, BS 30 juni 1994; Vlaams decreet 26 maart
2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, BS 1 juli 2004.
Zie o.m. A. Alen, “Administratieve geldboeten: hun internationaal-en internrechtelijke kwalificatie” in J.E.
Krings et al. (eds.), Liber Amicorum Prof dr. G. Baeteman, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 369‑421
(hierna verkort: A. Alen, “Administratieve geldboeten”); L. De Geyter, “De controle van de civiele rechter
op de opgelegde administratieve geldboete”, TBP 2001, 4‑12; J. Ligot, “De administratieve sanctie naar
Belgisch recht”, TBP 1973, 3‑22; J. Put, “Rechtshandhaving door administratieve sancties in het recht”,
RW 2001‑02, afl. 34, 1195‑1209.

larcier • bibliotheek publiek recht

238264SKE_GASPRO.indb 8

11/05/2015 13:55:04

9

Inleiding 

de daaruit voortvloeiende gevolgen11. Maar specifiek met betrekking tot de
gemeentelijke administratieve sancties, hebben bijdragen in de rechtsleer zich
hoofdzakelijk beperkt tot de ontstaansgeschiedenis van GAS, de daaropvolgende
wetswijzigingen en het beschrijven van de procedure zoals deze door de wetgever is geconcipieerd12. Meer diepgravende beschouwingen omtrent de feitelijk
geboden rechtsbescherming komen in de literatuur echter slechts op sporadische
wijze voor en blijven veeleer beperkt tot algemene uitspraken betreffende de
toepasselijkheid van artikel 6 EVRM13 of de impact van het gelijkheidsbeginsel14. Dit heeft tot gevolg dat het onduidelijk blijft wat de precieze impact van
de diverse relevante internationale of grondwettelijke normen, wetsbepalingen
en rechtsbeginselen is op de GAS-procedure.
5. Deze vraag is des te meer pertinent omdat de eerste GAS-wet de verschillende procedures die zij in het leven riep, vaak op slechts zeer summiere wijze
regelde. Het resultaat is dan ook dat antwoorden op sommige pertinente vragen
werden geformuleerd op een eerder casuïstische wijze, door de ambtenaren die
de gemeentelijke administratieve sancties moeten toepassen in de praktijk en
door de magistraten die geconfronteerd worden met beroepen. Ten dele zijn deze
aanvullingen en correcties vervolgens gecodificeerd in de nieuwe wet van 24 juni
201315. Dit boek tracht dan ook in de eerste plaats deze nieuwe wet uitvoerig
toe te lichten. Maar ook met de inwerkingtreding van deze aparte GAS-wet
blijven nog een heleboel onduidelijkheden bestaan. In het bijzonder geldt dit met
11

12

13

14

15

De belangrijkste principearresten op dit vlak zijn EHRM 10 februari 1983, nrs. 7299/75 en 7496/76,
Albert & Le Compte/België; EHRM 21 februari 1984, nr. 8544/79, Öztürk/Duitsland (zie infra nr. 60 e.v.).
Voor rechtsleer, zie o.m. P. Lemmens, “Enkele beschouwingen bij de zogenaamde ‘volle rechtsmacht’ van de
rechter bij de toetsing van administratieve sanctie” in K. Deketelaere (ed.), Liber amicorum Marc Boes,
Brugge, die Keure, 2011, 393‑410 (hierna verkort: P. Lemmens, “Enkele beschouwingen bij de zogenaamde
‘volle rechtsmacht’”); J. Put en M. Van Emmerik (eds.), Europeesrechtelijke eisen bij de toepassing van
bestuurlijke punitieve sancties, Preadvies voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van
België en Nederland, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2006, 157 p.; J. Theunis, “De rechter gekneld tussen
het beginsel van scheiding der machten en het vereiste van volle rechtsmacht?” in I. Cooreman (ed.), De
wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet, Brugge, die Keure, 2010, 153‑228; A.-S. Vandaele, De
volle rechtsmacht bij de beoordeling van bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 2014, 26‑54; D. Yernault,
“Les sanctions administratives et l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans les
jurisprudences belge, française et européenne”, APT 1995, 241‑296.
Voorafgaandelijk aan de wet van 24 juni 2013, waren de voornaamste publicaties met betrekking tot GAS:
M. Boes, “De wet gemeentelijke administratieve sancties”, T.Gem. 2000, afl. 2, 115‑147; T. De Sutter,
“Lokale rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, TBP 2007, 131‑150; L. Veny en N. De Vos (eds.),
Gemeentelijke administratieve sancties, Brugge, Vanden Broele, 2005, 285 p.
M. Boes, “De wet gemeentelijke administratieve sancties”, T.Gem. 2000, afl. 2, (115) 133; T. De Sutter,
“Lokale rechtshandhaving eindelijk op kruissnelheid?”, TBP 2007, (131) 134; M. Verbeek, K. Van Heddeghem en T. De Schepper, Handboek gemeentelijke administratieve sancties: de bestuurlijke aanpak van
overlast, Brussel, Politeia, losbl. (2013), Hfdst. 1, 4.
Dit is i.h.b. een probleem voor de nieuwe categorie van zogenaamde ‘gemengde inbreuken’ (zie infra
nr. 35). Zie ook de uitspraken van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot een vergelijkbaar system
in het sociaal recht: Arbitragehof 14 juli 1997, nr. 40/97, BS 21 augustus 1997, overw. B.7.1 en B.7.2;
Arbitragehof 14 juli 1997, nr. 45/97, BS 26 augustus 1997, overw. B.7.1 en B.7.2; GwH 30 maart 2011,
nr. 44/2011, overw. B.29 en B.32.2.
De omzendbrief 22 juli 2014 stelt hierover: “De wetgever heeft geopteerd voor een specifieke wet aangaande
de gemeentelijke administratieve sancties wegens een gebrek aan duidelijkheid in de ‘oude’ regelgeving en
wegens de evoluties op het terrein in de toepassing van deze sancties” (Omzendbrief 22 juli 2014 waarbij
uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties, BS
8 augustus 2014, randnr. 2 (hierna verkort: omzendbrief 22 juli 2014)).
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betrekking tot de concrete doorwerking van verdragsbepalingen, grondwettelijke
normen en algemene rechtsbeginselen. Eveneens problematisch blijft een correcte
en zorgvuldige toepassing van het GAS-instrument, gezien een aantal uitwassen
die de afgelopen jaren uitvoerig werden belicht in de media. Dit laatste heeft veel
te maken met het feit dat de gemeentelijke administratieve sancties op disparate
wijze worden uitgevoerd op lokaal niveau. Daarnaast zorgen het lichte karakter
van de sancties en de potentieel zeer grote hoeveelheid aan overtredingen ervoor
dat GAS het risico loopt om te vervallen in een vorm van administratief bandwerk, dat zeer weinig beroepsprocedures voor de rechtbank uitlokt.
6. Dit boek beoogt dan ook de GAS-procedure en haar concrete werking in
de praktijk systematisch te onderzoeken, met aandacht voor het brede kader
van toepasselijke rechtsnormen en de daarbij horende rechtspraak. Zo wordt
dus niet alleen het regelgevend kader toegelicht, maar krijgt de lezer ook een
volwaardig inzicht in wat de volledige draagwijdte van de rechtsbescherming
is, die dient te worden geboden binnen het GAS-systeem.
§ 2. Onderzoeksvragen
1. Wat zijn de verschillende procedurele vereisten, van zowel supranationaal
als intern Belgisch recht, die van toepassing zijn op de GAS-procedure?
2. Wat is de precieze impact van deze vereisten op GAS en in welke mate
voldoet de huidige procedure hieraan?
a. In welke mate voldoen de rechtswaarborgen geboden door de GAS-
wetgeving zelf aan deze vereisten?
b. Als er sommige tekortkomingen of lacunes zijn, is het mogelijk voor
de actoren betrokken in de concrete toepassing van de procedure om
deze te remediëren?
7. Onderzoeksvraag 1 is descriptief van aard en tracht het complexe web te
ontrafelen van de normen die in onze gelaagde rechtsorde op GAS van toepassing zijn. Ze streeft naar een overzicht van de diverse normen die wel en die
niet de rechtsbescherming in deze procedure bepalen, alsook de precieze redenen
hiervoor. Zoals vermeld supra nr. 4, ontbreekt een dergelijke omvattende en
systematische analyse vooralsnog, tenminste specifiek voor de gemeentelijke
administratieve sancties. Onderzoeksvraag 2 is evaluatief van aard. Het tracht
het antwoord op vraag 1 te vergelijken met de GAS-procedure zoals deze
momenteel in talloze Belgische gemeenten wordt toegepast. Deze tweede vraag
is nog eens onderverdeeld in twee subvragen.
8. Voor beide hoofdvragen is het belangrijk om op te merken dat het GAS-
systeem meerdere deelaspecten vertoont, die allemaal in dit boek aan bod
komen. Zo is er eerst en vooral het hoofdonderscheid tussen de administratieve
procedure zelf en de rechtsmiddelen die kunnen worden aangewend. Ten tweede
bestaan er in totaal vier verschillende gemeentelijke administratieve sancties,
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die niet alle door hetzelfde gemeentelijk orgaan volgens dezelfde procedure
worden opgelegd. Ten derde is GAS ondertussen uitgebreid naar minderjarigen vanaf 14 jaar. Analoog met de wijze waarop het jeugdbeschermingsrecht
het klassieke strafrecht corrigeert, geldt ook hier een andere ratio dan zuiver
punitieve beweegredenen. Ten vierde zijn er de alternatieven op sanctionering:
bemiddeling en gemeenschapsdienst. Rechtsherstel wordt hier op een ruimere
manier benaderd die misschien ook beter aansluit bij de aard van overlast als
maatschappelijk probleem. Tot slot heeft de GAS-wetgever ook de zogenaamde
‘gemengde inbreuken’ gecreëerd, waar strafrechtelijke en administratieve vervolgingsmogelijkheden co-existeren. De door de vlag van de GAS-procedure
gedekte lading is dus veel rijker dan men aanvankelijk zou kunnen verwachten.
De doelstelling van dit boek om de GAS-procedure in haar totaliteit te analyseren en evalueren, is dan ook veelomvattend, verrassend levendig en boeiend.
9. Subvraag 2a evalueert het GAS-systeem zoals het formeel bestaat in wetgeving
en uitvoeringsbesluiten. Dit kan worden beschouwd als ‘GAS in the books’.
Subvraag 2b tracht dit te complementeren door ook te kijken naar ‘GAS in
action’. Voor een goed begrip van de problemen en uitdagingen die de concrete
toepassing van de GAS-procedure met zich meebrengt, kan namelijk niet worden
volstaan met een loutere bespreking van de regelgeving. Hoe GAS in het veld
leeft en op welke wijze zij effectief opereert, dient eveneens in rekening te worden
gebracht. Dit geldt uiteraard voor elke administratieve sanctieprocedure of zelfs
elke reglementaire procedure in het algemeen. Maar er zijn meerdere redenen
voorhanden waarom dit specifiek voor de gemeentelijke administratieve sancties
zelfs van nog meer doorslaggevend belang kan worden geacht. GAS is ten eerste
een instrument dat als voornaamste oogmerk heeft om overlast te bestrijden, wat
een zeer subjectief gegeven is, dat ingrijpt in de dagelijkse levenssfeer van elke
burger. Het wordt bovendien over het gehele grondgebied toegepast door talloze
onafhankelijke lokale overheden met telkens een beperkte territoriale bevoegdheid. Het is ook een korte en zeer persoonlijke procedure die o.a. een hoorzitting
of een bemiddeling kan bevatten. Tot slot komt de burger hier in direct contact
met de lokale overheid, wat kadert binnen een ruimere democratische dynamiek.
10. Tot slot kan het interessant zijn om reeds in dit inleidend hoofdstuk een
korte illustratie te geven van waaruit het verschil tussen subvragen 2a en 2b
in de praktijk precies kan bestaan. Zo stelt de letter van de GAS-wet dat de
overtreder slechts beschikt over een termijn van 15 dagen na de kennisname van
het opstarten van een tegen hem gerichte GAS-procedure, om bij aangetekende
brief zijn verweermiddelen in te dienen. Een strenge toepassing hiervan zou
ertoe kunnen leiden dat de overtreder die dit niet of laattijdig doet, elke kans
verliest om zich zowel schriftelijk als mondeling te verdedigen. Dit lijkt moeilijk
verzoenbaar met het recht van verdediging, gewaarborgd door artikel 6, § 3
EVRM, en een algemeen Belgisch rechtsbeginsel uitmaakt. Het is daarentegen
wel goed denkbaar dat sanctionerende ambtenaren, juist uit respect voor dit
beginsel, in de praktijk net een stuk flexibeler zijn. Zo houden ze mogelijks
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ook rekening met laattijdig ingediende verweermiddelen en/of staan ze ook
andere communicatiemiddelen dan een aangetekend schrijven toe (zie hierover
infra nrs. 222-223).

Afdeling 2

Methodologie
10
8
6
Experten-interviews
4
Doctrinair onderzoek
2
0
OV 1

OV 2a

OV 2b

Schematische weergave van bijdrage methode per onderzoeksvraag
(0=geen bijdrage 10=totale bijdrage)

§ 1. Algemeen
11. De eerste van de hierboven geformuleerde onderzoeksvragen, die het
onderzoek van dit boek hebben vormgegeven, nodigt uit tot een studie van de
verschillende rechtsnormen die mogelijk een invloed hebben op de door de GAS-
procedure te bieden rechtsbescherming. Deze normen, hun reikwijdte en gevolgen
kunnen worden teruggevonden in verdragen, de Grondwet, wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Dit heeft tot gevolg dat de klassieke doctrinaire methode16
van rechtswetenschappelijk onderzoek hiervoor het meest voor de hand ligt.
Maar ook voor het beantwoorden van vragen 2a en – in mindere mate – 2b,
was er bij het schrijven van dit boek een belangrijke rol weggelegd voor positiefrechtelijk of ‘black letter’-onderzoek. De voornaamste gebruikte bronnen zijn
namelijk de GAS-wetgeving, haar uitvoeringsbesluiten, sommige gepubliceerde
rechtspraak, alsook oudere publicaties betreffende de GAS-procedure.
12. Hierboven (supra nr. 9) is de noodzakelijkheid aangehaald om het studieobject van dit boek te verruimen tot de concrete toepassing van GAS in de
praktijk. Om dit aspect te kunnen onderzoeken, is de doctrinaire methode op
zich echter ontoereikend. Dit komt doordat – behoudens enkele uitzonderin16

Zie o.m. T. Hutchinson, “Doctrinal research – researching the jury” in D. Watkins en M. Burton (eds.),
Research Methods in Law, Abingdon, Routledge, 2013, 7‑33; J. Vranken, “Methodology of Legal Doctrinal
Research” in M. Van Hoecke (ed.), Methodologies of Legal Research – Which kind of method for what
kind of discipline?, Oxford, Hart Publishing, 2011, 111‑121.
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gen17 – bijna geen literatuur bestaat die een inkijk biedt in ‘GAS in action’. De
ideale methode om dit wel mogelijk te maken, is het interviewen van personen
die op dagdagelijkse basis GAS toepassen in de administratieve of beroepsfase
van de procedure. Daarom is ter aanvulling van het doctrinaire onderzoek ook
gebruikgemaakt van de sociaalwetenschappelijke methode van kwalitatieve18
interviews. Voor onderzoeksvraag 2b zijn de interviews dus een absolute noodzakelijkheid geweest, maar zij hebben echter ook bijgedragen tot het beantwoorden
van vraag 2a. De reden hiervoor ligt in de bovenvermelde beperktheid van literatuur die de procedure uit de GAS-wet rechtstreeks linkt met de verschillende
relevante procedurele normen uit vraag 1 (zie supra nrs. 3-4).
§ 2. Uitwerking experteninterviews19
13. De interviews die hebben bijgedragen tot de inhoud van dit boek, werden
eerst en vooral afgenomen in een gesprek van persoon tot persoon, wat een
aantal voordelen biedt20. Dit liet toe om antwoorden juist te interpreteren en
om de conversatie zelf op een adequate wijze te kunnen sturen. Ten tweede
waren de interviews ‘semigestructureerd’, wat inhoudt dat een voorbereide
vragenlijst als leidraad diende, maar dat de reflectieve en open conversatie
er, indien nodig, zeker van kon afwijken21. Omdat magistraten gehouden zijn
tot hun beroepsgeheim en omdat GAS-ambtenaren hiërarchisch ondergeschikt
blijven t.o.v. het bestuur waarvoor zij werken, werd ten derde gekozen om
geen opnames te maken en enkel nota’s te nemen van het interview. Tot slot,
omdat het niet vanzelfsprekend is om tijdens een gesprek perfect te noteren,
bleek het een meerwaarde te zijn om onmiddellijk na elk interview de nota’s
te herlezen en waar nodig te verduidelijken of aan te vullen22.
14. Betreffende ‘sampling’23 werden twee duidelijke categorieën van interviewkandidaten onderscheiden. Ten eerste zijn er de sanctionerende ambtenaren,
17

18

19

20

21

22

23

Sommige van de bijdragen in de rechtsleer die zijn geschreven door sanctionerende ambtenaren of juridische stafmedewerkers van de VVSG, bevatten soms kleine stukjes ‘GAS in action’. Zie bv. T. Allewaert,
“Recente ontwikkelingen inzake de gemeentelijke administratieve sancties: de wet van 24 juni 2013” in
S. Lierman (ed.), Actualia Gemeenterecht – Themis 84, Brugge, die Keure, 2013, 29‑68 (hierna verkort:
T. Allewaert, “Recente ontwikkelingen”); M. Verbeek, K. Van Heddeghem en T. De Schepper, Handboek gemeentelijke administratieve sancties: de bestuurlijke aanpak van overlast, Brussel, Politeia, losbl.
(versie december 2013).
Over het fundamentele verschil tussen kwantitatief en kwalitatief interviewen, bemerkt Bryman: “In quantitative research, the interview reflects the researcher’s own concerns, In qualitative interviewing, there is
much greater interest in the interviewee’s point of view” (A. Bryman, Social Research Methods, Oxford,
Oxford University Press, 2008, 437).
Alle interviews vonden plaats in het voorjaar van 2014, ter voorbereiding van de masterscriptie die aanleiding heeft gegeven tot dit boek.
Zie verder P. Verschuren en H. Doorewaard, Designing a research project, Den Haag, Eleven publishing,
2010, 222.
U. Flick, An introduction to qualitative research, Thousand Oaks, SAGE, 2014, 217‑222; A. Bryman,
Social Research Methods, Oxford, Oxford University Press, 2008, 438‑439.
Zie ook A. Bryman, Social Research Methods, Oxford, Oxford University Press, 2008, 465; U. Flick, An
introduction to qualitative research, Thousand Oaks, SAGE, 2014, 232.
Zie A. Bryman, Social Research Methods, Oxford, Oxford University Press, 2008, 234‑255; U. Flick, An
introduction to qualitative research, Thousand Oaks, SAGE, 2014, 199‑200.
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die de spilfiguren zijn in de administratieve fase van de procedure voor het
opleggen van GAS-boetes24. Daarnaast zijn er de politie-en jeugdrechters die
beslissen over beroepen tegen beslissingen van diezelfde ambtenaren. In elke
categorie werden 4 personen geïnterviewd. Dit lijkt weinig, maar men mag
niet vergeten dat de interviews slechts dienden ter aanvulling van het doctrinair onderzoek. Bovendien biedt het ‘sample’ toch een zekere representativiteit
omdat het aantal ‘fulltime’ sanctionerende ambtenaren en vooral het aantal
rechters dat op frequente basis beroepen in GAS-zaken behandelt, veel beperkter is dan men zou kunnen verwachten25. Bewust is in beide categorieën ook
gestreefd naar een zekere spreiding tussen landelijke gebieden, provincieplaatsen en sterk verstedelijkte gebieden, omwille van de verschillen in context en
intensiteit waarmee GAS daar wordt toegepast. Uiteindelijk zijn de volgende
personen geïnterviewd:
Sanctionerende ambtenaren:
–– Tessa Allewaert (10/02/2014): Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Ledegem,
Menen en Wevelgem.
–– Bart Passemiers (06/03/2014): Mechelen.
–– Anne Lambers (28/03/2014): Antwerpen [jurist bestuurlijke handhaving –
stafmedewerker voor het college van burgemeester en schepenen; voormalig
sanctionerend ambtenaar].
–– Ellen Vanbecelaere (28/03/2014): Antwerpen [diensthoofd sanctionerende
ambtenaren].
Rechters:
–– Dirk Verstuyft (12/02/2014): rechter in de politierechtbank van Oost-
Vlaanderen, afdeling Gent.
–– Wim Huyskens (06/03/2014) rechter in de politierechtbank van Antwerpen,
afdeling Antwerpen.
–– Claire Buyse (27/03/2014): rechter in de politierechtbank van Oost-
Vlaanderen, afdelingen Aalst en Sint-Niklaas.
–– Beatrijs Van Bauwel (15/03/2014): rechter in de jeugdrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen.

24

25

De facto spelen de sanctionerende ambtenaren ook een belangrijke rol in de concrete praktijk voor het
opleggen van de andere GAS-sancties, de schorsing, de intrekking en de sluiting (zie infra nrs. 334-335).
Met betrekking tot sanctionerende ambtenaren dient te worden opgemerkt dat niet alle gemeenten GAS
hanteren of toch minstens niet in dezelfde mate. Bovendien wordt er in verregaande mate samengewerkt
op intercommunaal, provinciaal niveau of op niveau van de meergemeentepolitiezone, waardoor één enkele
sanctionerend ambtenaar verantwoordelijk wordt voor een groot aantal verschillende gemeenten (infra
nrs. 202-203). Met betrekking tot magistraten is het opvallend dat beroepen in GAS-zaken relatief zeldzaam
zijn (infra nr. 362). In jeugdzaken zijn ze zelfs een ware curiositeit (infra nr. 356). Slechts in de grootstedelijke
gebieden zijn er een handvol politierechters die op min of meer frequente basis GAS-beroepen behandelen.
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