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Dit dossier bevat alleen referenties van documenten. De integrale versie is 
voorbehouden aan de Leden en de diensten van het federale Parlement. 

Alle elektronische adressen waren toegankelijk op de datum van verschijning van 
het dossier.  Het is echter altijd mogelijk dat bepaalde adressen worden 
afgeschaft of veranderd. 
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INLEIDING 
 

Dit dossier bevat een selectie van wetgeving en rechtsleer betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties in België en Nederland. 
 

In Frankrijk wordt de problematiek van de kleine overlast vooral aangepakt via  
gerechtelijke weg, met name de ‘juge de proximité’. Daarom wordt er in dit 
dossier niet op ingegaan. 

 

BELGIË 
 

Wetgeving 
 

Artikel  119bis van de nieuwe gemeentewet 
 

Artikel 119ter van de nieuwe gemeentewet 
 

Koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot 
aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de 
wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke  

administratieve sancties 
 

Koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van de 
minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals 
bepaald in artikel 119bis, § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet 

 
Omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de 

wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve 
sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming en de nieuwe gemeente wet en van 17 juni 2004 tot 

wijziging van de nieuwe gemeentewet 
 

Omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 waarbij uitleg verschaft wordt bij 
de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet 
van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen 

 
Omzendbrief nr 1/2006 van 10 februari 2006 van het College van Procureurs-

generaal bij de Hoven van Beroep betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties 
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Parlementaire stukken 
 

Wetsvoorstel van 7 november 2012 tot wijziging van artikel 119bis van de 
nieuwe gemeentewet wat de administratieve sancties betreft 
 

Wetsvoorstel van 24 mei 2012 tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe 
gemeentewet wat de administratieve sancties betreft 

 
Wetsvoorstel van 29 maart 2012 tot invoering van de mogelijkheid van een 
plaatsverbod als gemeentelijke administratieve sanctie 

 
Wetsvoorstel van 18 juli 2011 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en de 

wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming wat betreft de 
gemeentelijke administratieve sancties 
 

Wetsvoorstel van 8 juli 2011 houdende wijziging van de wetgeving betreffende 
de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 

 
Wetsvoorstel van 20 mei 2011 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot 
de gemeentelijke administratieve sancties wat de bevoegde ambtenaren en de 

leeftijdsdrempel betreft 
 

Wetsvoorstel van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 119bis§2 van de 
nieuwe gemeentewet inzake straffen en administratieve sancties 
 

Wetsvoorstel van 7 december 2010 tot wijziging van de wetgeving betreffende 
de jeugdbescherming wat de gemeentelijke administratieve sancties betreft 

 
Wetsvoorstel van 23 november 2010 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet 
wat de administratieve sancties betreft 

 

Rechtsleer 
 
COPS, D., PUT, J., PLEYSIER, S., “De GAS-wetgeving als instrument voor de 

aanpak van overlast. Bedenkingen bij en suggesties voor een integraal en 
onderbouwd overlastbeleid”, Panopticon, 2012, afl.6, 552-563 

 
DE GEEST, C., PATAER, P., « GAS(vrije) stad : tussen preventie en repressie », 

T.V.M.R., 2012, afl.2, 4-8  
 
VANDERGRAESEN, P., « Milieuhandhaving voor ‘kleine vormen van openbare 

overlast’ door middel van gemeentelijke administratieve sancties », M.E.R., 
2012, afl.2, 136-142 
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DE SCHEPPER, T., « Van ‘youth  at risk’ naar ‘youth as risk’.  Achtergronden en 

tendensen bij een toegenomen aandacht voor een gewapend bestuursrecht en 
een bestuurlijke bemiddeling », Orde van de dag, 2012, afl.58, 67-78 

 
OPFERGELT, A., « Bemiddeling in het kader van de gemeentelijke 
administratieve sancties : een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen », 

Orde van de dag, 2012, afl.58, 79-86 
 

VROMAN, F., “Jongeren en gemeentelijke administratieve sancties: citius, altius, 
forties”, Orde van de dag,2012, afl.58, 87-94 
 

VAN AUDENHOVE, S., VANDER LAENEN, F., “GAS en minderjarigen: strookt dit 
met het IVRK ?”, T.J.K., 2011, afl.5, 281-284 

 
VROMAN, F., “GAS en minderjarigen: gemeenten omzeilen rechtswaarborgen”, 
T.J.K., 2011, afl.5, 285-294 

 
VERHELST, S., « GAS en lokaal en integraal  veiligheidsbeleid. Uitholling van of 

hulp voor de strafrechtelijke keten », Nullum Crimen, 2011, afl.6, 351-364 
 
ALONSO MERINO, S. , “Le régime de sanctions administratives communales en 

matière de délinquance environnementale, Mouvement communal, 2011, 
livr.858, 26-30 

 
RAEYMAKERS, J., « Problemen bij gemengde inbreuken uit de GAS-wetgeving ? 
(Geen) overlast door bestuurlijke ondersteuning van het strafrecht ? », Jura 

Falconis, 2010-2011, 537-580 
 

ALLEWAERT, T., « Tien jaar gemeentelijke administratieve sancties : 
beperkingen en mogelijkheden », in DE SUTTER, T. (ed.),Gemeentelijke 
administratieve sancties. Balans 1999-2009, Brugge, Die Keure, 2010, 71-83 

 
DE SMET, B., « Administratief sanctierecht voor minderjarigen », in X., Strafrecht 

en strafvordering. Artikelsgewijs commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, september 2010, 14p. 

 
DE SUTTER, T., « De gemeentelijke administratieve sancties  1999-2009 », in DE 
SUTTER, T. (ed.), Gemeentelijke administratieve sancties. Balans 1999-2009, 

Brugge, Die Keure, 2010, 1-58 
 

DE SCHEPPER, T., VAN HEDDEGHEM, K., « De bestuurlijke aanpak van overlast : 
het gas-pedaal wordt ingedrukt », Het politiejournaal, februari 2009, 16-19 
 

DE HERT, P, MEERSCHAUT, K., GUTWIRTH, S., « Democratie en 
rechtsbescherming bij zeer lichte administratieve sancties », Panopticon, 2008, 

afl.1, 1-10 
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MEERSCHAUT, K., DE HERT, P., GUTWIRTH, S, VANDER STEENE, A., « Het 

gebruik van de gemeentelijke administratieve sancties door de Brusselse 
gemeenten. Is er nood aan een regulerende rol voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest ? », Brussels Studies, 2008, afl.18, 16p. 
 
BOUVIER, J., « Sanctions administratives communales : la saveur d’une justice 

de proximité », in ANDERSEN, R., DEOM, D., RENDERS, D. (sous la direction de), 
Les sanctions administratives, Bruxelles, Bruylant, 2007, 331-338 

 
BRUGGEMAN, W., « Gemeentelijke administratieve sancties », Postal Memorialis, 
maart 2007, 34p. 

 
LAMBERT , P., « Sanctions administratives communales », Postal Memorialis, 

décembre 2007, 66p. 
 
MOLITOR, C., SIMONART, H., « Réflexions sur les sanctions administratives 

communales », in ANDERSEN, R., DEOM, D., RENDERS, D. (sous la direction de), 
Les sanctions administratives, Bruxelles, Bruylant, 2007, 299-329 

 

Documenten  
 
VVSG. Onderzoek toepassing gemeentelijke administratieve sancties, 2008, 11p.  

 
CAMMAERT, F., Evaluatie van de toepassing van de wet betreffende de 
administratieve sancties in de gemeenten – 7 jaar gemeentelijke administratieve 

sancties , promotoren P. Ponsaers en T. Vander Beken , onderzoeksrapport i.o.v. 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Ambtenarenzaken, 

Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, 01.12.2005 
tem 30.06.2006, 2007, 44p. 
 

« Gemeentelijke administratieve sancties », Veiligheid en Preventie, 2007, afl.2 
 

FOD Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid, GAS-bemiddeling stap per 
stap, 2008, 68p. 

 
FOD Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid, GAS-bemiddeling leidraad, 
2008, 56p. 

 

Links 
 
De hervorming met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties is 

goedgekeurd op de Ministerraad (5 oktober 2012) 
 

Vereniging van de Vlaamse steden en gemeenten (VVSG). GAS en Handhaving. 
 

http://www.milquet.belgium.be/nl/de-hervorming-met-betrekking-tot-de-gemeentelijke-administratieve-sancties-goedgekeurd-op-de
http://www.milquet.belgium.be/nl/de-hervorming-met-betrekking-tot-de-gemeentelijke-administratieve-sancties-goedgekeurd-op-de
http://www.vvsg.be/veiligheid/bestuurlijke%20handhaving/Pages/default.aspx
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Union des villes et communes de Wallonie (UVCW). Sanctions administratives 

communales 
 

Vereniging van de stad en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Administratieve politie 
 

 

NEDERLAND 
 

Wetgeving  
 

Gemeentewet : art. 154b-154n  
 

Wetboek van strafvordering : art. 257b-257h  
 
Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte 

 
Besluit OM afdoening : art 3.1-3.7,art. 4.1-4.7 

 

Parlementaire documenten en rapport 
 
Wijziging van de gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke 

boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke 
verordening betreffende overlast in de openbare ruimte. Stuk Tweede Kamer 
30101, nr. 25  

 
Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete  overlast. Evaluatie na drie 

jaar. WODC, mei 2012 
 

Commentaar 
 

De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte. Een keuze tussen de 
bestuurlijke boete en de strafbeschikking. Januari 2011. 

 
Bestuurlijke boete. Overlast in de openbare ruimte. Een handreiking voor 
gemeenten. 2009 

 
Implementatie bestuurlijke strafbeschikking. Een handreiking voor gemeenten. 

Mei 2009 
 
Bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking 

http://www.uvcw.be/espaces/police/sanctions-administratives/
http://www.uvcw.be/espaces/police/sanctions-administratives/
http://www.avcb-vsgb.be/nl/materies/administratieve-politie/administratieve-politie.html
http://www.avcb-vsgb.be/nl/materies/administratieve-politie/administratieve-politie.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/volledig/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/volledig/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024941/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022233/volledig/
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/recht/apv/bestuurlijke-boete-bestuurlijke-strafbeschikking

