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Voorwoord
Het boek dat voor u ligt, is gegroeid uit een masterthesis aan de KU Leuven
onder begeleiding van prof. Bart Spriet en mezelf. Het is een product van
de Leuvense onderzoeksmaster die in samenwerking met de Universiteit van
Tilburg als afstudeerrichting binnen de master in de rechten aan een beperkte
groep studenten wordt aangeboden.
Nadat Elias Van Gool werd geselecteerd voor dit programma, ging zijn aandacht
snel uit naar de actuele en niet onbetwiste problematiek van de bestuurlijke
handhaving. Zelden gaat de totstandkoming van een wet gepaard met zoveel
mediaophef als de GAS-wet van 24 juni 2013. Mensenrechtenorganisaties,
jeugdverenigingen en studentenassociaties stonden op de barricade tegen de
verdere uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeenten tot bestuurlijke
handhaving en de wet werd ook juridisch aangevochten.
Het is de verdienste van de auteur om in de luwte van dit protest een evenwichtige
en diepgravende analyse te maken van deze gemeentelijke handhavingsbevoegdheid. Elias Van Gool concentreert zich daarbij op de rechtsbescherming van
burgers in de GAS-procedure. De rechtsbeginselen en rechtsregels van toepassing
op deze procedure zijn erg divers en situeren zich in het bestuursrecht, maar
ook het strafrecht, het jeugdbeschermingsrecht en de grondrechten. De auteur
onderzoekt hun onderlinge samenhang en gaat hierbij geen vraag uit de weg.
Hij heeft ook voortdurend oog voor de toepassing in de praktijk. Aan de hand
van interviews van sanctionerende ambtenaren en rechters legt de auteur pijnpunten bloot, maar wijst hij eveneens op praktijken die aan eventuele hiaten
in de wet remediëren. Na het lezen van dit boek kijkt de lezer dankzij deze
benadering met een genuanceerde blik naar dit belangrijke thema.
De auteur blijft overigens niet steken in een strikt juridische analyse, maar
formuleert ook aanbevelingen tot hervorming van de bestaande procedure.
Eenieder die belangstelling heeft voor dit thema, vindt in dit boek een heldere
analyse en duidelijke en onderbouwde standpunten omtrent de handhavingsbevoegdheid van de lokale besturen. Door dit boek heeft Elias Van Gool een
vaste plaats verworven in het publieke debat.
Steven Lierman
Hoofddocent KU Leuven
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