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Betreft : GAS-boetes - Antwoorden op de vragen van Mijnheer Walter 
Vandenbossche, gemeenteraadslid. 

• Hoeveel administratieve boetes werden er uitgeschreven sinds bovenstaand 
politiereglement van toepassing is? Voor welke overtredingen werd een boete 
uitgeschreven? Wat zijn de meest voorkomende overtredingen? Hoeveel boetes werden 
effectief betaald? Over welke sommen spreken we hier?

1. Aantal administratieve boetes van 2004 tot 2012 :

2004 : 33
2005 : 84
2006 : 76
2007 : 62
2008 : 66
2009 : 364
2010 : 508
2011 : 405
2012 : 473

2. De overtredingen betreffen :

• De openbare netheid (b.v. : urineren op de openbare weg, grafitti, vuilnis op de openbare 
weg gooien, hondenpoep, de onderhouding van de voetpaden en bermen, affiches zonder 
vergunning aanplakken in de openbare ruimte...);

• De openbare veiligheid en de vlotte doorgang ( De belemmering van de doorgang van de 
voorbijgangers, privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte, de bepalingen die in 
acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou...);

• Private ingebruikneming van de openbare ruimte;  
• de bepalingen over de groene ruimten   (bv. : de voertuigen die in groene ruimten 

circuleren...).

3. De meest voorkomende overtredingen :

De meest voorkomende overtredingen betreffen het hinderlijke parkeren ( art.30 bis, 33§1 en 51) en 
de openbare netheid (art. 7 en 10). 

4. Bedrag 

Het bedrag van 55 030 € wordt effectief betaald voor deze periodes.



• In andere gemeente wordt vaak eerst overleg gepleegd met de ouders van de minderjarige 
alvorens over te gaan tot financiële bestraffing. Wordt er in Anderlecht direct overgegaan tot 
een financiële sanctionering of wordt er ook overleg gepleegd? Indien ja, hoeveel 
gesprekken tot overleg werden er door de gemeente reeds gepleegd? 

In onze gemeente is er nog geen GAS-dossier betreffende een minderjarige. Maar wettelijk als het een 
minderjarige betreft, dienen de ouders te worden geïnformeerd en er moet steeds een voorstelling tot 
bemiddeling worden voorgesteld.

• Hoe zal het college het algemeen politiereglement aanpassen aan de nieuwe federale 
wetgeving?

• Wordt het bedrag van de GAS-boete aangepast naar het maximum van 350 euro?
• in het politiereglement van Anderlecht wordt gesproken over het bestraffen van een 

minderjarige, maar er wordt niet beschreven vanaf welke leeftijd een minderjarige 
bestraft wordt? Past men de minimumleeftijd van 14 jaar toe?

Op dit moment is er een werkgroep tussen de drie gemeenten van de zone, beheerd door de juriste van onze 
politie-zone, met de bedoeling om de politiereglementen van Vorst, Sint-Gillis en Anderlecht te 
harmoniseren. Na deze harmonisering zullen we aan het college voorstellen om het algemeen 
politiereglement aan te passen volgens de nieuwe federale wetgeving (maximum bedrag van de boetes, 
minimumleeftijd...).


