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Eén Gas-codex 

voor politiezone 

HANO 

  
NAAM BEDRIJF

Vanaf 1 januari 2021 GAS-sancties voor kleine overlast  

We willen allemaal een leuke en nette 
gemeente waarin het aangenaam  
wonen is. Om dit mogelijk te maken  
moeten politie en gemeentebesturen 
kleine criminaliteit en asociaal gedrag 
snel en efficiënt kunnen aanpakken. 
Dit kan dankzij Gemeentelijke Admini-
stratieve Sancties (GAS). Ook onze  
politiezone werkte een GAS-codex uit. 

Hierin staan duidelijke regels waar-
mee Pelt en Hamont-Achel paal en 
perk willen stellen aan nalatigheden,  
verloedering, bevuiling, lawaai... Kort-
om allerlei gedragingen die openbare 
overlast veroorzaken. 

Vroeger werden dit soort van kleine 
gevallen van overlast vaak niet behan-
deld. Vanaf 1 januari kunnen we daar 
toch tegen optreden. Overtredingen 
kunnen vastgesteld worden door de 
politie en eventueel door speciaal 
daarvoor aangestelde gemeentelijke 
ambtenaren.  

Een gezamenlijke, provinciale sanctio-
nerende ambtenaar kan boetes opleg-
gen of taakstraffen uitdelen. Bemidde-
len behoort ook tot de mogelijkheden.  

 

Wat is een overtreding?  

De GAS codex bevat een  
lijst van overtredingen die een 
GAS-sanctie kunnen opleveren. 
We proberen even concreet te 
maken wat nu precies een over-
treding is. 

Je bent bijvoorbeeld in  
overtreding als je: 

• je hond niet aan de leiband 
houdt; 

• een grafzerk beschadigt; 
 

• je autoradio zo luid zet dat 

het buiten de auto hoor-
baar is; 

 

• je afval in een bos achter-
laat (sluikstort); 

 

• je huisvuilzakken te vroeg 

buiten zet; 
 

• je publiciteitsmateriaal (bv 
flyers)  achterlaat op voer-
tuigen of de openbare 
weg; 

 

• je het gras maait vóór 9 

uur op zaterdag.    
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Het volledige overzicht vind je terug op 
de website van de twee gemeenten. 

Voor wie? 

GAS-boetes kunnen opgelegd worden 
aan iedereen vanaf 14 jaar. 

Eerst bemiddelen  

Als er een overtreding vastgesteld 
wordt, kan de politie of de gemeentelij-
ke vaststeller ervoor opteren om eerst 
een waarschuwing te geven en nog 
niet te verbaliseren. Indien er toch een 
PV wordt opgesteld, dan kan de pro-
vinciaal sanctionerende ambtenaar 
ervoor kiezen om via bemiddeling tot 
een oplossing te komen, vooraleer een  
boete op te leggen.  
 

Bemiddeling is verplicht bij minderjari-
gen. Ook gemeenschapsdienst kan een 
sanctie zijn voor jongeren.  

Voor de bemiddeling wordt beroep  
gedaan op een federale GAS bemidde-
laar. 
 
 
Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) kun-
nen een maximumboete krijgen van  
€ 175,00 of een gemeenschapsdienst 
van maximum 15 uur.  

Meerderjarigen betalen maximum  
€ 350,00 of een gemeenschapsdienst 
van maximum 30 uur.  

Burgemeester Rik Rijcken (Hamont - 
Achel), secretaris PZ HANO Vera 
Vaes, waarnemend korpschef PZ 
HANO Rudi Verkoyen en burge-
meester Frank Smeets (Pelt)  

 

MEER INFO EN DE INTEGRALE 
GAS-CODEX VIND JE OP: 

www.gemeentepelt.be 

www.hamont-achel.be 
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Algemene bepalingen en  

toepassingsgebied  

 

 

  
NAAM BEDRIJF 

1.1 Deze GAS-codex is van toepas-
sing op het grondgebied van de stad  
Hamont-Achel, de gemeente Pelt en 
op iedereen die zich op het grondge-
bied bevindt en die op het ogenblik 
van de feiten de volle leeftijd van  
veertien jaar heeft bereikt.  

 
1.2 De politie is bevoegd voor de vast-
stelling van alle overtredingen vervat 
in deze GAS-codex. 

Met uitsluiting van de gemengde  
inbreuken kunnen de inbreuken die 
voorwerp uitmaken van deze GAS-
codex eveneens worden vastgesteld 
door ambtenaren zoals bepaald in  
artikel 21 van de GAS-wet van 24 juni 
2013. 

 
1.3  De persoon die de voorschriften 
van de bepalingen van deze GAS-
codex niet naleeft, blijft burgerlijk  
aansprakelijk voor de schade die 
daaruit kan voortvloeien. 

 

1.4 Voor toepassing van onderhavig 
reglement, verstaat men onder 
‘publieke ruimte’: 

• de openbare weg, te weten de we-
gen en doorgangen die in hoofdor-
de bestemd zijn voor alle verkeer 
van personen en voertuigen, met 
inbegrip van de pleinen, fiets- en 
voetpaden, parkeerplaatsen, ber-
men en aanhorigheden; 

 

1 
• de groene ruimte, te weten de 

openbare plantsoenen, bossen, 
wandelplaatsen, parken, tuinen, 
pleinen, speelterreinen; 

• de openbare wateren, te weten 
alle oppervlaktewateren die vrij 
toegankelijk zijn; 

• alle andere plaatsen bestemd 
voor het gebruik van allen. 
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1.5  Voor toepassing van onderhavig 
reglement, verstaat men onder 
‘inrichting toegankelijk voor publiek’ 
alle plaatsen waar het publiek, even-
tueel tegen betaling en/of met een 
uitnodiging, toegang toe heeft,  
waaronder een portaal, foyer,  
wachtlokaal voor een openbaar  
vervoermiddel, parkeergarage of  
-plein, rijwielstalling. Deze opsom-
ming is niet limitatief. 

1.6   Wanneer inbreuken op deze  
politieverordening noodzaken tot het 
ambtshalve herstellen van de publie-
ke ruimte in de oorspronkelijke  
toestand worden de kosten hiervoor 
verhaald op de overtreder of diegene 
die het ouderlijk gezag uitoefent.  

 
1.7 Onderhavig reglement wordt toe-
gepast om op gemeentelijk niveau 
kleine vormen van openbare overlast 
te bestrijden. Bedoelde openbare 
overlast wordt hierbij omschreven als 
‘voornamelijk individuele, collectieve 
en/of materiële gedragingen die het 
harmonieuze verloop van de menselij-
ke activiteiten kunnen verstoren en de 
levenskwaliteit van de inwoners van 
een gemeente, een wijk, een straat, 
kunnen beperken op een  
manier die de normale druk van het 
sociale leven overschrijdt.’ Men kan 
openbare overlast dan ook beschou-
wen als lichte vormen van verstoring 
van de openbare rust, veiligheid, ge-
zondheid en netheid. 

1.8  De eigenaar van in de pu-
blieke ruimte aangetroffen afval 
wordt geacht verantwoordelijk 
te zijn voor het buitenplaatsen 
van het eigen afval. Dit is een 
weerlegbaar vermoeden.  

 
1.9  Bij overtreding van een van 
de opgenomen bepalingen over 
publiciteit zal diegene die de  
handeling verricht als overtreder 
worden aangeduid. Is de over-
treder niet gekend, dan zal de  
verantwoordelijke uitgever als 
overtreder worden weerhouden. 
Is er geen verantwoordelijke  
uitgever vermeld, dan is de or-
ganisator van het evenement of 
de bestuurder van het bedrijf  
waarvoor publiciteit wordt ge-
maakt, de overtreder. 

 

1.10  Wanneer een inbreuk op 
deze GAS-codex is begaan met 
een voertuig, ingeschreven op 
naam van een natuurlijke  
persoon, en de bestuurder bij  
de vaststelling van de over-
treding niet geïdentificeerd  
werd, wordt vermoed dat deze  
is begaan door de titularis van  
de nummerplaat van het voer-
tuig. 

Het vermoeden van schuld kan 
worden weerlegd met elk mid-
del.  
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1.11    Wanneer een inbreuk van de-
ze GAS-codex is begaan met een 
voertuig, ingeschreven op naam van 
een rechtspersoon, zijn de natuurlij-
ke personen die de rechtspersoon in 
rechte vertegenwoordigen ertoe  
gehouden de identiteit van de  
bestuurder op het ogenblik van de 
feiten mee te delen of, indien zij die 
niet kennen, de identiteit van de  
persoon die het voertuig onder zich 
heeft. De mededeling moet gebeu-
ren binnen een termijn van 15 dagen 
te rekenen vanaf de datum waarop 
de vraag om inlichtingen werd  
verstuurd.  

Indien de persoon die het goed  
onder zich heeft niet de bestuurder 
was op het ogenblik van de feiten 
moet hij eveneens, op de wijze hier-
boven vermeld, de identiteit van de 
bestuurder meedelen. 

De natuurlijke personen die de 
rechtspersoon in rechte vertegen-
woordigen als titularis van de  
nummerplaat of als houder van het 
goed, zijn ertoe gehouden de nodige 
maatregelen te nemen om aan deze 
verplichting te voldoen. 

 

1.12  De in dit reglement bedoelde 
vergunningen worden persoonlijk 
toegekend en zijn niet overdraagbaar 
aan een andere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon. De toegekende 
vergunning kan door de bevoegde 
instantie steeds worden gewijzigd en 
wanneer het algemene belang het 
vereist ook op ieder moment worden 
opgeheven.  

De begunstigden moeten zich strikt 
houden aan de voorschriften van 
de vergunning en erover waken 
dat de toepassing ervan geen 
schade kan berokkenen aan ande-
ren, noch de openbare rust, veilig-
heid, gezondheid en netheid in het 
gedrang kan brengen. De gemeen-
te kan niet, behoudens in de wette-
lijk voorziene gevallen, aansprake-
lijk worden gesteld voor de schade 
die kan voortvloeien uit de al dan 
niet foutieve uitoefening van de bij 
de vergunning beoogde activiteit.   

1.13  Wanneer de vergunning  
betrekking heeft op een activiteit in 
een inrichting toegankelijk voor het 
publiek, dan moet de vergunning 
zich op de plaats in kwestie bevin-
den. Wanneer de vergunning  
betrekking heeft op een activiteit in 
de publieke ruimte of een bezetting 
ervan, dan moet de begunstigde 
de vergunning bij zich hebben  
tijdens de activiteit of de bezetting. 
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 Begrippen  

 

 

  
NAAM BEDRIJF 

2.1  De ‘begeleider’ van een dier is 
de persoon die het dier onder zijn 
hoede heeft. Dit kan de eigenaar zijn 
of iemand anders. 

 
2.2  Een hond die als agressief, 
kwaadaardig en gevaarlijk kan worden 
bestempeld is: 

• Elke hond die, wanneer hij vrij 
rondloopt, zonder enige provocatie 
of uitlokking op een duidelijke en 
onmiskenbare dreigende wijze 
naar iemand toeloopt; 

• elke hond die een persoon aanvalt, 
bijt of verwondt zonder provocatie 
of uitlokking; 

• elke hond die een ander dier ver-
wondt of aanvalt zonder provocatie 
of uitlokking. 

 

2.3  ‘Recipiënt’ wijst op een voor- 
werp om iets in op te bergen of te be-
waren.  

 

2.4 ‘Evenementen’ hebben betrek-
king op gebeurtenissen in de publieke 
ruimte en/of in een inrichting toegan-
kelijk voor publiek met een sociaal, 
cultureel, politiek, educatief, recreatief 
en/of sportkarakter, ongeacht het aan-
tal deelnemers. 

2 
2.5 ‘Publiciteit’ is een  verzamel-
naam voor alle vormen van re-
clame en aankondigingen.  

 
2.6 ‘Reclame’ wijst op  elke 
boodschap of promotieactie, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
tot doel heeft de verkoop van 
producten of diensten te bevor-
deren. 

 
2.7  Met ‘aankondigingen’ wordt 
elk boodschap bedoeld die 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
tot doel heeft een evenement 
aan te kondigen.  

 
2.8   ‘Drukwerk’  is    een   ver-
zamelnaam voor alle vormen van 
schriftelijke promotie- en infor-
matiemateriaal in de vorm van:  
folders, flyers, affiches, posters,  
brochures, magazines, catalogi, 
krantjes, kaarten, stickers, om-
slagen,…  

 
2.9  ‘Geluidshinder’ is de sub-
jectieve ervaring van mensen dat  
geluid als hinderlijk ervaren 
wordt. Hinderlijk geluid wordt 
lawaai genoemd.  
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2.10 ‘Sluikstort’ zijn afvalstoffen die 
opgeslagen, gestort of achtergelaten 
worden op niet – reglementaire wijze, 
op niet – reglementaire tijdstippen of in  
niet-reglementaire recipiënten. 

 

2.11 Met ‘zwerfvuil’ wordt klein los  
afval bedoeld dat zich al dan niet in 
een zak bevindt en dat op een daar-
voor niet bestemde plaats achter wordt 
gelaten, o.a.: sigarettenpeuken, kauw-
gom, etensresten, blikjes, flesjes, para-
plu’s, zakdoekjes,…  

 
2.12 Met  ‘huishoudelijk  afval’ wor-
den afvalstoffen bedoeld die ontstaan 
door de normale werking van een  
particulier huishouden en straat– en 
veegvuil. Bedrijfsafvalstoffen van  
vergelijkbare aard, samenstelling en 
hoeveelheid als huishoudelijke afval-
stoffen, die ontstaan ten gevolge van  
activiteiten die van dezelfde aard zijn 
als activiteiten van de normale werking 
van een particuliere huishouding  
worden aangeduid met de term ‘met 
huishoudelijke afval-stoffen verge-
lijkbare bedrijfsafvalstoffen’.  

2.13  Met ‘wildplassen’ wordt het  
plassen bedoeld op een andere 
plaats in de openbare ruimte dan 
een toilet of urinoir.  

 
2.14 Een ‘fytosanitaire maatre-
gel’ is het verwijderen van bomen 
of andere bosbouwkundige ingre-
pen ter beheersing of beperking 
van schade door ziekten en pla-
gen.  

 

2.15 Met ‘weekdagen’ wordt  
bedoeld de dagen van de week 
van maandag tot en met vrijdag. 
Met ‘weekend’ wordt bedoeld  
zaterdag en zondag.  

 

2.16 Onder ‘marktparcours’ 
wordt het gedeelte van de publie-
ke ruimte bedoeld dat wordt  
afgezet en afgebakend voor het 
houden van de lokale markt.  

 

2.17 Onder ‘regulier verkeer’ 
wordt het verkeer bedoeld dat 
niet verbonden is aan het evene-
ment.  
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NAAM BEDRIJF 

3.1  De eigenaar of houder van een 
hond moet passende maatregelen 
nemen om te beletten dat het dier 
kan ontsnappen van het private erf 
waarop het dier verblijft. 

 
3.2  Het is verboden dieren te laten 
begeleiden door personen die het 
dier niet onder controle kunnen hou-
den. 

 
3.3  Het is verboden, om welke reden 
ook, dieren aanwezig in de publieke 
ruimte op te hitsen. 

 
3.4  Dieren mogen geen abnormale 
hinder veroorzaken door aanhoudend 
geluid. 

 
3.5  De begeleiders van dieren,  
andere dan paardachtigen, zijn  
verplicht te beletten dat de voetpaden 
en aanpalende voortuinen, groene 
bermen tussen voetpad en rijweg,  
begraafplaatsen, gemeentelijke par-
ken, bossen, tuinen, speelpleinen en 
andere voor het publiek toegankelijke 
zones alsmede de fiets- en rijwegen 
bevuild worden door hun dieren. 

Indien uitwerpselen terecht komen op 
de voornoemde plaatsen en de voor-
ziene locaties, zijn de eigenaar of hou-
ders van de dieren,  

 

Overlast door      

dieren   3 
andere dan paardachtigen, ver-
plicht deze uitwerpselen onmid-
dellijk te verwijderen en te depo-
neren in een straatvuilnisbak of 
moeten zij er voor zorgen dat deze 
uitwerpselen verwijderd worden 
met de gewone huisvuilophaling of 
via speciale recipiënten. 

Deze bepaling is niet van toepas-
sing voor assistentiehonden.  

 
3.6 De begeleider van de hond 
moet tijdens het begeleiden van 
de hond in de publieke ruimte 
steeds in het bezit zijn van een 
recipiënt om de uitwerpselen van 
de hond te kunnen verwijderen. 
De begeleider moet dit recipiënt 
ook kunnen tonen indien hierom 
gevraagd wordt door de bevoegde 
ambtenaar.  
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3.7  Een hond moet in de publieke 
ruimte permanent onder controle zijn 
van de begeleider en steeds aan de 
leiband worden gehouden. Deze ver-
plichting geldt niet voor honden in 
hiervoor aangeduide en afgebakende 
hondenlosloopzones, honden die in-
gezet worden voor de jacht of om 
een kudde te begeleiden en voor 
honden ingezet door de hulpdiensten. 

 
3.8  De begeleider van een hond 
moet zich houden aan de ter plaatse 
aangegeven verbodsbepalingen om 
de publieke ruimte te betreden. Dit 
verbod geldt niet voor honden die 
gebruikt worden als assistentiehond 
of ingezet worden door de hulpdien-
sten of erkende bewakingsonderne-
mingen.  
 

3.9 Honden die als agressief, kwaad-
aardig of gevaarlijk worden bestem-
peld, moeten gemuilkorfd worden 
door de begeleider zodra ze in de 
publieke ruimte komen (met inbegrip 
van eventuele hondenlosloopzones). 
Deze verplichting geldt niet voor  
honden die ingezet worden door de 
hulpdiensten of erkende bewakings-
ondernemingen.  

 
3.10   De begeleider van een hond die 
iemand gebeten heeft, moet binnen 
de 24 uren een door een dierenarts 
opgesteld getuigschrift kunnen voor-
leggen waaruit blijkt dat de hond  
onderzocht werd op de aanwezigheid 
van ziektekiemen.  



 

 

  
NAAM BEDRIJF 

4.1  Het is verboden in de publieke 
ruimte geluid te veroorzaken met het 
doel publiciteit te maken, tenzij hier-
voor een schriftelijke gemeentelijke 
toelating werd verkregen en de voor-
waarden worden nageleefd.  

 
4.2  Het is verboden (tijdelijke) publi-
citeitsborden, spandoeken en andere 
versieringen van welke aard ook in 
de publieke ruimte te hangen, te 
plaatsen of te bevestigen, zonder 
voorafgaande vergunning van het 
college van burgemeester en  
schepenen 

4.3  De plaatsing van tijdelijke publici-
teitsborden in de publieke ruimte 
mag niet in strijd zijn met andere  
regelgeving.  

 
 

 

Publiciteit 4 
4.4 De tijdelijke publiciteitsborden 
waarvoor vergunning werd ver-
leend moeten binnen de week, na 
het plaatsvinden van het evene-
ment, worden verwijderd. 

 
4.5   Publiciteitsmateriaal, drukwer-
ken en geschriften mogen niet op 
voertuigen worden achtergelaten 
of op de openbare weg gegooid 
worden.   

 
4.6  Het is verboden om publiciteit, 
uitgevoerd of aangebracht in over-
eenstemming met de bepalingen 
van deze GAS-codex en de  
gemeentelijke reglementen, te  
verstoren, te overplakken, weg te 
nemen, te bevuilen of te beschadi-
gen behoudens indien dit gebeurt 
conform het reglement. 
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NAAM BEDRIJF 

5.1  Het is verboden lasers en licht-
bundels te voorzien wanneer die  
installaties rechtstreeks binnen schij-
nen in woongelegenheden of het  
verkeer op het openbaar domein en 
luchtverkeer kunnen verblinden.  

 

Lichtoverlast  5 
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NAAM BEDRIJF 

6.1 Het is verboden zich op de be-
graafplaatsen te bevinden buiten de 
openingsuren.  

 
6.2 Op de begraafplaatsen zijn alle 
handelingen verboden waardoor de 
openbare rust, veiligheid, gezondheid 
en netheid of de aan de overledenen 
verschuldigde eerbied verstoord 
wordt of in het gedrang dreigt te  
komen. 

Het is in het bijzonder verboden:  

6.2.1 goederen of diensten aan te bie-
den op de begraafplaatsen en in de 
toegangszone van de begraafplaats 
op gemeentelijke eigendom, behou-
dens voorafgaande toestemming van 
het college van burgemeester en 
schepenen;  

 
6.2.2 de omheiningsmuren, grafste-
nen, gedenktekens, strooiweide e.d. 
te beklimmen of te betreden; 

 
6.2.3   abnormaal geluid te maken;  

 
6.2.4 de grasperken, de wegenissen 
en de aanhorigheden op welke wijze 
dan ook te beschadigen;  

Begraafplaatsen 6 
6.2.5   de graftekens en alle hulde- 
en versieringsvoorwerpen op wel-
ke wijze dan ook te bevuilen of 
deze onrechtmatig te verplaatsen;  

 

6.2.6  alcoholhoudende dranken 
te consumeren;  

 
6.2.7 met wagens de begraaf-
plaats binnen te rijden tenzij voor 
houders van een toestemming 
van de burgemeester of zijn  
gemachtigde. In elk geval zijn 
voertuigen enkel toegelaten op 
de verharde wegen;  

 

6.2.8  op bloemperken te gaan 
zitten of liggen, tenzij anders be-
paald. 

 
6.3 Sommige verboden gelden 
vanuit hun aard niet voor de hulp- 
en politiediensten, de begrafenis-
ondernemer, de steenkapper, de 
gemeentelijke arbeiders die er 
een opdracht moeten uitvoeren, 
de externe aannemers die in  
opdracht van de gemeente  
opdrachten uitvoeren of voor 
voertuigen bestemd voor het  
vervoer van personen met een 
handicap. Het vervoer is in deze 
gevallen enkel toegestaan op de 
voorziene wegen en niet op de 
grafzones.  
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NAAM BEDRIJF 

7.1 Iedereen is tijdens weekdagen 
verplicht vóór 7 uur en na 22 uur de 
rust en stilte te respecteren en zich 
zodanig te gedragen dat anderen niet 
door lawaai gehinderd worden.  

In het weekend en op wettelijke feest-
dagen dient deze rust en stilte geres-
pecteerd te worden vóór 9 uur en na 
22 uur. 

 
7.2  Geluid dat geluidshinder kan ver-
oorzaken en dat zonder noodzaak 
wordt gemaakt of te wijten is aan een 
gebrek aan voorzorg is altijd verbo-
den.  

In beginsel wordt een geluid als niet- 
hinderlijk beschouwd wanneer dit het 
gevolg is van: 

 

• werken die tussen 7 uur en 22 uur 
op weekdagen en tussen 9 uur en 
22 uur op zaterdagen worden uit-
gevoerd, waarvoor de bevoegde 
overheid een vergunning heeft 
verleend, en van verbeterings-, 
verbouwings-, of  
onderhoudswerken die zonder 
vergunning kunnen worden  
uitgevoerd, en waarbij de nodige 
voorzorgen worden getroffen om 
overdreven of niet noodzakelijk 
lawaai te voorkomen; 

 

Geluidsoverlast  7 
• werken aan (spoor)wegen, 

waarvoor de bevoegde over-
heid een vergunning heeft ver-
leend ten einde de invloed op 
de mobiliteit te beperken, en 
waarbij de nodige voorzorgen 
worden getroffen om overdre-
ven of niet noodzakelijk lawaai 
te voorkomen; 

 

• werken of handelingen 
die bij hoogdringendheid en 
zonder verder uitstel dienen 
te  
geschieden ter bescherming 
van personen of eigendom-
men, of ter voorkoming van 
rampen, of van (bouw)werken 
die noodwendig zijn en er 
ernstige redenen zijn waarom 
de werken niet overdag  
kunnen uitgevoerd worden; 
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• veldwerkzaamheden in het  
kader van land- en tuinbouwac-
tiviteiten door land- en tuin-
bouwwerktuigen op het veld of 
het weghalen en aanleveren 
van veldproducten, met dien 

verstande dat bij nachtgerucht, 
het de normale uitoefening van 
het beroep betreft, in normale 
en gewone voorwaarden, dat 
de activiteiten noodwendig zijn 
en er redenen zijn waarom die 
bezigheid niet evengoed over-
dag kan uitgevoerd worden; 

• door de gemeente vergunde ma-
nifestaties of evenementen, voor 
zover de voorwaarden in de toe-
lating worden nageleefd. 

 
7.3  Onverminderd de wettelijke bepa-
lingen over de bestrijding van geluids-
hinder, mag het geluid binnen de voor 
het publiek toegankelijke inrichtingen 
het niveau van het achtergrondgeluid 
niet overschrijden als het hoorbaar is 
buiten de inrichting.  

7.4  Het is verboden radio’s, luid-
sprekers, geluidsversterkers en 
soortgelijke apparaten, alsook 
muziekinstrumenten, zowel in de 
publieke ruimte, binnenshuis als 
op particuliere eigendommen zo 
in werking te stellen of te gebrui-
ken dat ze geluidshinder veroor-
zaken bij de gebruikers van de  
publieke ruimte.  

 

7.5  Het is verboden elektronisch 
versterkte muziek in voertuigen 
te produceren die hoorbaar is 
buiten het voertuig. De overtre-
dingen tegen deze bepaling, die 
aan boord van voertuigen  
worden begaan, worden veron-
dersteld door de bestuurder te 
zijn begaan, tot bewijs van het 
tegendeel. 

 
7.6  Onverminderd de bepa-
lingen over geluidsoverlast opge-
nomen in de wegcode en de 
technische eisen inzake motor-
voertuigen, motorfietsen en 
bromfietsen, mag geen enkel 
voertuig noch ander vervoers-
middel zowel op openbaar als op 
privaat terrein abnormaal lawaai 
veroorzaken, hetzij door een on-
gewoon en onoordeelkundig ge-
bruik van het voertuig, hetzij 
door het wegnemen of verande-
ren van de voorgeschreven uit-
rusting van het voertuig.  
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7.7  Het is verboden voertuigen of hun 
toebehoren draaiende te houden ter-
wijl het voertuig stilstaat en hinder 
veroorzaakt.  

 

7.8  Het gebruik in openlucht van hout-
zagen en grasmaaiers, met uitzonde-
ring van grasrobots, evenals van alle 
hobbygereedschappen aangedreven 
door ontploffings- of elektrische moto-
ren is verboden vóór 7 uur en na 22 
uur op weekdagen, vóór 9 uur en na 
22 uur op zaterdagen, vóór 10 uur en 
na 14 uur op zon- en feestdagen,  

 

7.9  Het is verboden glas te depone-
ren in de glascontainers vóór 7 uur en 
na 22 uur. 

 
7.10  Bij het hanteren, laden of  
lossen van materialen, toestellen of 
andere voorwerpen die geluiden 
kunnen voortbrengen, moeten de 
nodige voorzorgen worden getroffen 
of de best beschikbare technieken 
worden toegepast om overdreven of 
niet noodzakelijk lawaai te voorko-
men.  

 
7.11  Het gebruik van vogelschrikka-
nonnen of gelijkaardige tuigen is  
verboden zonder voorafgaande 
schriftelijke toelating van de burge-
meester. Het is evenwel verboden 
vogelschrikkanonnen of gelijkaardige 
tuigen te gebruiken op minder dan 
200 meter van een woning of open-
bare weg. Het is verboden deze  
toestellen tijdens de dag te laten 
werken vóór 7 uur en na 22 uur.  

 

7.12  Het is verboden om, zowel 
in de publieke ruimte als op  
privaat terrein, vuurwerk af te 
steken of over te gaan tot het 
laten ontploffen van voetzoekers, 
thunderflashes, knal- en rook-
bussen.  

Afwijkingen kunnen door de bur-
gemeester worden toegestaan. 
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8.5  De verschillende afvalfracties 
kunnen worden aangeboden ter 
hoogte van het eigen perceel aan 
de rand van de openbare weg, 
tenzij de plaatselijke toestand het 
niet mogelijk maakt.  

 

8.6  De betrokkene moet de niet-
opgehaalde afvalfracties of niet-
geledigde afval-recipiënten weer 
binnenhalen vóór 18 uur van de 
dag volgend op de voorziene  
ophaaldag.  

 

 

 

 

  
NAAM BEDRIJF 

8.1  Het is verboden om door het  
achterlaten of storten van afvalstoffen 
op niet-reglementaire plaatsen of tijd-
stippen of in de foute recipiënten de  
publieke ruimte en de inrichtingen 
die voor het publiek toegankelijk zijn 
te vervuilen met sluikstort. Het is te-
vens verboden om klein afval dat 
door consumptie buitenshuis ontstaat 
op een daarvoor niet bestemde 
plaats achter te laten waardoor er 
zwerfvuil ontstaat.  

 
8.2  Het is verboden om afval buiten 
de daartoe voorziene containers of 
aangeduide plaatsen te storten.  
Tevens is het verboden afval te depo-
neren aan de toegangspoort van het 
recyclagepark.  

Het storten van afvalstoffen in niet 
daartoe bestemde containers wordt 
aanzien als sluikstorten.  

 

8.3  Het is verboden in de openbare 
vuilnisbakken ander dan ter plaatse 
geproduceerd afval te deponeren.  

 

8.4  Het is verboden voor 18 uur van 
de dag voorafgaan aan de dag die 
vermeld is op de kalender van de op-
haaldienst, afvalfracties aan te bieden 
om ze te laten ophalen, tenzij hier-
voor een overeenkomst werd afge-
sloten met de ophaaldienst. 

Afvalstoffen  8 
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8.7 Onverminderd de toepassing van 
het Veldwetboek en het Bosdecreet 
is de vernietiging door verbranding in 
open lucht van welke afvalstoffen ook 
verboden behoudens wanneer het 
gaat om:  

 

• het maken van vuur in open 
lucht indien nodig bij het  
beheer van bossen, als be-
heersmaatregel, als fytosanitai-
re maatregel of als onderdeel 
van een wetenschappelijk ex-
periment, in overeenstemming 
met de bepalingen van het 
Bosdecreet; 

• het maken van vuur in open 
lucht in natuurgebieden, als 
beheermaatregel wanneer  
afvoer of verwerking ter plaatse 
van het biomassa-afval niet 
mogelijk is, of als fytosanitaire 
maatregel. Deze activiteit mag 
slechts plaatsvinden mits  
toelating van de gemeentelijke 
overheid en wanneer dit als 
uitzonderlijke beheermaatregel 
is opgenomen in het goedge-
keurd beheerplan; 

• de verbranding in open lucht 
van plantaardige afvalstoffen 
afkomstig van eigen be-
drijfslandbouwkundige werk-
zaamheden, wanneer afvoer of 
verwerking ter plaatse van het 
biomassa-afval niet mogelijk is, 
of indien dit vanuit fytosanitair 
oogpunt noodzakelijk is; 

 

 

• het verbranden van droog  
natuurlijk stukhout bij het  
maken van een open vuur 
(vb. kampvuur). Deze activi-
teit mag slechts plaatsvinden 
mits toelating van de ge-
meentelijke overheid. 

8.8  De gebruikers of, bij ontsten-
tenis, de eigenaars van een  
perceel of gebouw, bewoond of  
onbewoond, zijn ertoe gehouden 
dit zo te onderhouden dat de zin-
delijkheid, gezondheid en veilig-
heid niet in het gedrang komen 
en er geen overlast of gevaar  
veroorzaakt wordt voor de omlig-
gende percelen of het openbaar 
domein. Inzonderheid zijn zij ertoe 
gehouden de bloei of zaadvor-
ming van hinderlijke onkruidsoor-
ten waarvan de zaadverspreiding 
last veroorzaakt, penetrante en 
hinderlijke geuren en de toename 
van ongedierte te voorkomen.   
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8.9  Het is verboden om in de publieke 
ruimte te wildplassen, te spuwen of er 
zijn behoefte te doen. 

 
8.10    Het is verboden slijk, zand of 
afvalstoffen die zich voor of nabij de 
woning bevinden op straat, in de 
greppels of in de rioolputten te vegen. 
Het is tevens verboden om om het 
even welke afvalstoffen via de riool-
putten of op enige andere wijze in de 
riolering te deponeren.  

 
8.11  Het is verboden om in de publie-
ke ruimte het technisch onderhoud, 
de smering, olieverversing of herstel-
ling van voertuigen of stukken van  
deze voertuigen te doen, met uitzon-
dering van het depanneren vlak na het 
zich voordoen van het defect voor  
zover het gaat om zeer beperkte inter-
venties teneinde het voertuig in staat 
te stellen zijn weg voort te zetten of 
weggesleept te worden. 
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9.5 Het gebruik van alcoholhou-
dende dranken (gedistilleerde of 
gegiste dranken al dan niet in  
gemixte vorm) in de publieke ruim-
te, buiten de terrassen en andere 
toegelaten plaatsen speciaal  
bestemd voor dit doel, is verboden 
op de plaatsen vastgelegd door de 
gemeenteraad. De eventueel geno-
men beslissingen van de gemeen-
teraad die deze plaatsen vastleg-
gen maken integraal deel uit van 
deze codex. Een uitzondering op 
deze beslissingen kan door de  
burgemeester worden toegestaan 
aan de organisatoren van activitei-
ten waarbij de inname van een  
afgebakende zone van de publieke 
ruimte voorafgaandelijk werd  
toegestaan door het college van 
burgemeester en schepenen. Het 
bezit van geopende recipiënten die 
alcoholhoudende dranken bevat-
ten, wordt gelijkgesteld met het 
gebruik van alcoholhoudende 
dranken beoogd in dit artikel. 

 

 

  
NAAM BEDRIJF 

9.1  Vanaf 30 minuten voor aanvang 
van de markt tot wanneer het markt-
parcours weer wordt opengesteld 
voor het regulier verkeer, is het voor 
het regulier verkeer om veiligheidsre-
denen verboden op het marktpar-
cours te rijden. 

 

9.2  Iedere bedrieglijke of kwaadwilli-
ge hulpoproep of gelijkaardig gebruik 
van een signalisatietoestel dat be-
stemd is om de veiligheid van de  
gebruikers te vrijwaren, is verboden.  

 
9.3  Behoudens schriftelijke toelating 
van de burgemeester is het organise-
ren van elke manifestatie op de open-
bare weg verboden. De aanvraag 
daartoe moet schriftelijk en minstens 
10 kalenderdagen voor de voorziene 
datum ingediend worden.  

Elke persoon die deelneemt aan een 
vergunde samenscholing op de 
openbare weg dient zich te schikken 
naar de bevelen van de politie die tot 
doel hebben de veiligheid of het  
gemak van doorgang te vrijwaren of 
te herstellen. 

 
9.4 De niet-naleving van een samen-
scholingsverbod, opgelegd door de  
burgemeester, zoals bepaald in  
artikel 134, §1 van de Nieuwe Ge-
meentewet, is verboden. 

 

Bijzondere verstoringen 

van de openbare orde  9 
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9.6 Het is verboden om lachgas, lach-
gascapsules te gebruiken op de 
openbare weg en in de groene ruim-
ten van het openbaar domein. Het 
bezit van lachgascapsules of andere 
verpakkingen die lachgas bevatten, 
wordt gelijkgesteld met het gebruik 
beoogd in dit artikel. 

 
9.7 De niet-naleving van een plaats-
verbod, opgelegd door de burge-
meester, zoals bepaald in artikel 
134sexies van de Nieuwe Gemeente-
wet, is verboden.  

 

9.8 Het is verboden het bevel van een 
politieambtenaar betreffende het to-
nen van een identiteitsbewijs, gege-
ven in het kader van het handhaven of 
het herstel van de openbare rust,  
veiligheid, gezondheid of zindelijkheid 
of gegeven in het kader van de  
bestrijding of voorkoming van over-
last, niet na te leven.  

 
9.9 Het is verboden om de openbare 
veiligheid in het gedrang te brengen 
door ouderdom, bouwvalligheid,  
gebrek aan herstelling of onderhoud 
van huizen of gebouwen, of door een 
belemmering of een uitgraving of enig 
ander werk op of nabij openbare  
straten, wegen, pleinen of banen,  
zonder de voorgeschreven of  
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen of  
waarschuwingstekens.  

. 

 

 

 9.10 Het is verboden om als  
eigenaar van een onroerend goed 
na te laten de gepaste feitelijke 
maatregelen te nemen om de  
toegang tot onbezette gebouwen 
te verhinderen. 

 
9.11 Elke eigenaar van een  
bewoond onroerend goed is  
verplicht een goed leesbaar  
huisnummer aan te brengen aan 
de straatkant van het gebouw. 
Elke bewoner is verplicht dit huis-
nummer leesbaar te houden.  

 
9.12 Het is verboden het plaatse-
lijke zwem- en ijsbetredingsver-
bod te negeren.  

 
9.13  Het is verboden op de open-
bare weg: 

• bij vorst, water te gieten of 
te laten vloeien; 

• glijbanen aan te leggen; 

• sneeuw of ijs te storten of te 
gooien dat afkomstig is van 
privé-eigendommen. 
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Bij sneeuwval of bij ijzelvorming  
moeten de aangelanden van een 
openbare weg erover waken dat voor 
de eigendom die zij bewonen vol-
doende ruimte voor de doorgang van 
de voetgangers wordt schoongeveegd 
en dat het nodige wordt gedaan om 
de gladheid ervan te vermijden. 

 

De sneeuw moet aan de rand van de 
rijbaan opgehoopt worden en mag de 
weggebruikers niet hinderen. De  
rioolmonden en goten moeten vrij  
blijven. 
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10.1.4   (artikel 537 Strafwetboek) 
Het is verboden om kwaadwillig 
bomen te vernielen of om te hak-
ken of enten te vernielen. 

 
10.1.5   (artikel 545 Strafwetboek) 
Het is verboden zonder toestem-
ming van de eigenaar geheel of 
ten dele grachten te dempen,  
levende of dode hagen af te  
hakken of uit te rukken, landelijke 
of stedelijke afsluitingen te vernie-
len, grenspalen, hoekbomen of 
andere bomen, geplant of erkend 
om grenzen tussen de verschillen-
de erven te bepalen, te verplaat-
sen of te verwijderen.  

 
10.1.6   (artikel 559, 1° Strafwet-
boek) Opzettelijk beschadigen of 
vernielen van andermans roeren-
de eigendommen is verboden  
binnen het kader van deze GAS-
codex met uitzondering van die 
opgenomen in Boek II, Titel IX, 
hoofdstuk III strafwetboek. 

 
10.1.7 (artikel 561, 1° Strafwet-
boek) Nachtlawaai, waardoor de 
rust van inwoners kan worden 
verstoord is verboden.  

 
10.1.8  (artikel 563, 2° Strafwet-
boek) Het is verboden om  
stedelijke of landelijke afsluitingen 
opzettelijk te beschadigen. 

 

 

  
NAAM BEDRIJF 

10.1  Lichte gemengde inbreuken 

 
10.1.1 (artikel 526 Strafwetboek) Het 
is verboden om vernieling of bescha-
diging aan te brengen aan grafsteden, 
gedenktekens of grafstenen, monu-
menten, standbeelden of andere 
voorwerpen die tot algemeen nut of 
tot openbare versiering bestemd zijn 
en door de bevoegde overheid of met 
haar machtiging zijn opgericht. 

Het is verboden om vernieling of be-
schadiging aan te brengen aan monu-
menten, standbeelden, schilderijen of 
welke kunstvoorwerpen ook, die in 
kerken, tempels, of andere openbare 
gebouwen zijn geplaatst. 

 
10.1.2  (artikel 534bis Strafwetboek) 
Het is verboden om zonder toestem-
ming graffiti op roerende of onroeren-
de goederen aan te brengen. 

 
10.1.3  (artikel 534ter Strafwetboek) 
Het is verboden om andermans on-
roerende eigendommen opzettelijk te 
beschadigen.  

 

Gemengde inbreuken 10 
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10.1.9  (artikel 563, 3° Strafwetboek) 
Feitelijkheden of lichte gewelddaden 
zijn verboden. Er mag hierbij geen 
sprake zijn van slagen of verwondin-
gen of van beledigingen. In het bij-
zonder is het verboden om enig voor-
werp op iemand te werpen dat hem 
kan hinderen of bevuilen.  

 
10.1.10   (artikel 563bis Strafwetboek) 
Het is verboden in de publieke ruimte 
het gezicht volledig dan wel groten-
deels te bedekken of te verbergen 
zodat men niet herkenbaar is. Dit  
verbod geldt niet indien dit gedrag 
gebaseerd is op een sanitaire of  
medische grond, een arbeidsregle-
ment, weersomstandigheden of acti-
viteiten met commerciële doeleinden 
en culturele en sportieve manifesta-
ties, zoals bijvoorbeeld carnaval,  
processies, georganiseerde stoeten, 
sinterklaas, kerstman e.a. Men is 
steeds verplicht de gezichtsbedek-
king weg te nemen op vraag van de 
politie. 

 

10.2   Zware gemengde inbreuken  

 
10.2.1  (artikel 398, 1° Strafwetboek) 
Het is verboden opzettelijke verwon-
dingen of slagen toe te brengen.  

 
10.2.2 (artikel 448 Strafwetboek) Het 
is verboden om personen door da-
den, geschriften, beelden of zinne-
beelden, binnen de openbaarheid in 
de zin van artikel 444 van het Straf-
wetboek, te beledigen.  

Het is verder verboden iemand 
die drager is van het openbaar 
gezag of van de openbare macht 
of die met een openbare hoeda-
nigheid is bekleed, binnen de 
openbaarheid in de zin van artikel 
444 van het Strafwetboek, door 
woorden te beledigen omwille 
van zijn hoedanigheid of zijn be-
diening. 

 
10.2.3  (artikel 521, 3° Strafwet-
boek) Het is verboden om rijtui-
gen, wagons en motorvoertui-
gen, met het oogmerk om te 
schaden, geheel of gedeeltelijk 
te vernielen of onbruikbaar te 
maken. 

GAS-codex                                             24 



3° een administratieve intrekking 
van een door de gemeente of 
haar organen afgeleverde toe-
stemming of vergunning, of 4° de 
tijdelijke of definitieve administra-
tieve sluiting van de inrichting.  

 
11.4   Voor de inbreuken begaan 
in het kader van deze GAS-codex 
worden de gemeenschapsdienst 
of de lokale bemiddeling als  
alternatieve maatregel voor de 
administratieve geldboete voor-
zien. Gemeenschapsdienst is een 
prestatie van algemeen belang 
uitgevoerd door de overtreder ten 
gunste van de collectiviteit. 

 
11.5   Bij minderjarigen wordt 
voorafgaand aan het aanbod tot 
bemiddeling, tot gemeenschaps-
dienst of de oplegging van een 
administratieve geldboete, de 
procedure van ouderlijke betrok-
kenheid opgestart door de sancti-
onerend ambtenaar. 

Hierbij worden de personen die 
de minderjarige onder hun hoede 
hebben, verzocht hun opmerkin-
gen te geven over de gebeurde 
feiten. Eventueel worden ze  
verzocht opvoedkundige maatre-
gelen te nemen. 

Na de procedure van ouderlijke 
betrokkenheid kan de zaak afge-
sloten worden of kan de  

 

 

 

 

  
NAAM BEDRIJF 

11.1  In geval van overtreding van  
deze GAS-codex kan de politieambte-
naar of de gemeentelijke vaststellen-
de ambtenaar een mondelinge waar-
schuwing geven. 

 
11.2  In geval van overtreding van  
deze GAS-codex kan de politieambte-
naar of de gemeentelijke vaststellen-
de ambtenaar de overtreder aanma-
nen om de niet-reglementaire toe-
stand binnen een bepaalde termijn 

ongedaan te maken.  

 
Indien de overtreder vervolgens na-
laat om de niet-reglementaire toe-
stand binnen de bepaalde termijn on-
gedaan te maken, wordt de overtre-
ding die de aanmaning uitlokte  
alsnog formeel geacteerd om  
vervolgd te kunnen worden. 

 
11.3 Voor zover wetten, decreten, 
besluiten, algemene of provinciale 
verordeningen of reglementen niet 
anders voorzien, kunnen de inbreu-
ken op de bepalingen van deze GAS-
codex gestraft worden met een admi-
nistratieve sanctie, overeenkomstig 
artikel 4 §1 van de GASwet van 24 
juni 2013, zijnde 1° een administratie-
ve geldboete die maximaal €175 voor 
minderjarigen of € 350 voor meerder-
jarigen bedraagt; 2° een administra-
tieve schorsing van een door de  
gemeente of haar organen afgelever-
de toestemming of vergunning; 

 

Strafbepalingen  11 
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administratieve procedure opgestart 
worden. Het welslagen van de proce-
dure van ouderlijke betrokkenheid is 
geen garantie tot het afsluiten van de 
zaak. Het is de sanctionerend ambte-
naar die dit beslist. 

 
11.6   De gemengde inbreuken kun-
nen bestraft worden volgens de  
modaliteiten opgenomen in het proto-
colakkoord met het parket over de 
gemeentelijke administratieve sanc-
ties. Meer in het bijzonder vermeldt 
het protocolakkoord de voorwaarden 
voor het gebruik van de gemeentelij-
ke administratieve sancties bij  
gemengde inbreuken en de toepas-
sing ervan op minderjarigen. Het  
protocolakkoord wordt als bijlage bij 
deze GAS-codex gevoegd evenals de 
strafrechtelijke definitie van de inbreu-
ken. Deze bijlage maakt integraal deel 
uit van deze GAS-codex.  

 
11.7  De omvang van de administra-
tieve geldboete is proportioneel op 
grond van de zwaarte van de inbreuk 
en eventuele herhaling. De bij dit  
reglement voorgeschreven admini-
stratieve geldboete wordt verhoogd in 
geval van herhaling, zonder dat deze 
geldboete het wettelijke voorziene 
maximum voor minderjarigen en 
meerderjarigen mag overschrijden.  

Herhaling bestaat wanneer de over-
treder reeds werd gesanctioneerd 
voor eenzelfde inbreuk binnen de 
vierentwintig maanden voorafgaand 
aan de nieuwe vaststelling van de 
inbreuk. 

 

 
11.8  Het opleggen van een admi-
nistratieve geldboete en de voor-
ziene alternatieven voor de  
administratieve geldboete, vallen 
onder de discretionaire bevoegd-
heid van de sanctionerend amb-
tenaar.  

De administratieve schorsing of 
de administratieve intrekking van 
een door het gemeentebestuur 
verleende toestemming of ver-
gunning en het tijdelijk of defini-
tief administratief sluiten van een  
inrichting, vallen onder de  
bevoegdheid van het college van 
burgemeester en schepenen. Zij 
kunnen slechts worden opgelegd 
nadat de overtreder een vooraf-
gaande verwittiging heeft gekre-
gen samen met een afschrift van 
het overtreden reglement of de 
overtreden verordening. Deze 
verwittiging en de beslissing tot 
administratieve schorsing of  
administratieve intrekking wordt 
aan de overtreder bekendge-
maakt via een aangetekend 
schrijven met bewijs van ont-
vangst. 

Wanneer het proces-verbaal of 
het bestuurlijk verslag onvoldoen-
de gegevens zou bevatten,  
kunnen de sanctionerend ambte-
naar en het college van burge-
meester en schepenen, aan de 
politieambtenaar of de gemeen-
telijk vaststellende ambtenaar, 
verzoeken, deze gegevens, even-
tueel na bijkomend onderzoek, 
nog toe te voegen aan het  
dossier waarmee ze belast zijn.  
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(individuen, rechtspersonen, in-
stellingen, een groep buurtbewo-
ners,…), desgevallend de raads-
man van betrokkene, een vertrou-
wenspersoon enz.  

12.6   Deelname aan de bemidde-
ling maakt het voor de overtreder 
mogelijk de door hem veroorzaak-
te schade te vergoeden, te  
herstellen, oplossingen te zoeken 
voor de oorzaken die aan de  
basis liggen van de inbreuk, af-
spraken te maken om een conflict 
te doen bedaren en/of zijn verant-
woordelijkheid op te nemen door 
het leveren van, als symbolisch 
herstel voor de inbreuk, een GAS-
prestatie, het aanbieden van  
excuses aan de benadeelde partij, 
het maken van een werkstuk  
enz. 

 
12.7  De bemiddeling biedt de be-
nadeelde partij de mogelijkheid 
om aan zijn belangen tegemoet te 
komen en geeft de partijen even-
eens de mogelijkheid de onderlin-
ge communicatie te herstellen. 
Daarnaast is de bemiddeling een 
middel om de overtreder te sensi-
biliseren over de gevolgen van 
zijn handelen, de sociale cohesie 
in een buurt te bevorderen, de 
gemeente te informeren over 
maatschappelijke vraagstukken 
en om  partijen door te verwijzen 
naar gespecialiseerde instanties.  

 
 

 

 

  
NAAM BEDRIJF 

12.1  De bemiddelaar draagt zorg 
voor de begeleiding van de bemidde-
lingsprocedure zoals voorzien in de 
GAS-wet van 24 juni 2013. De  
gemeente doet beroep op de bemid-
delaar die in het kader van het groot-
stedenbeleid ter beschikking is  
gesteld van het gerechtelijk arrondis-
sement Limburg, afdeling Hasselt. 

 
12.2  De bemiddeling wordt verplicht 
aangeboden aan minderjarige over-
treders van de GAS-codex en faculta-
tief voor meerderjarigen. Vooraf-
gaand aan deze verplichting wordt de 
minderjarige steeds gehoord.  

 
12.3  Het verloop van de bemidde-
lingsprocedure wordt gecoördineerd 
door de bemiddelaar. 

 
12.4  De bemiddeling vindt plaats 
voorafgaand aan de uiteindelijke  
beslissing van de sanctionerend amb-
tenaar. 

 
12.5   De bemiddeling is een open 
communicatieproces tussen alle acto-
ren in een geschil, waarbij de vergoe-
ding en herstelgedachte centraal 
staan. Dit proces wordt ondersteund 
door de bemiddelaar. De actoren zijn: 
de (minderjarige) overtreder, eventu-
eel zijn ouders/voogden, benadeelde 
partijen  
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12.8   De bemiddeling is gebaseerd 
op vrijwilligheid (de deelname is niet 
verplicht) en vertrouwelijkheid (niet 
alles wat tijdens de sessie wordt ge-
zegd kan naar buiten worden ge-
bracht). De bemiddelaar is transpa-
rant (de verwachtingen, mogelijkhe-
den en beperkingen worden getoetst 
aan de juridische context) en meerzij-
dig partijdig (er wordt geluisterd naar 
de standpunten van alle partijen).  

 
12.9  De sanctionerend ambtenaar 
selecteert de dossiers die in aanmer-
king komen voor bemiddeling. De 
sanctionerend ambtenaar maakt de 
relevante stukken van het dossier 
(processen-verbaal, opstartbrief,  
verweerschriften,…) over aan de be-
middelaar. In zijn opstartbrief worden 
de gegevens van de bemiddelaar  
vermeld.  

 
12.10  Indien de overtreder hierom 
verzoekt kan de sanctionerend amb-
tenaar ook na het opstarten van de 
GAS- procedure het dossier overma-
ken aan de bemiddelaar. 

 
12.11  Alle in het proces-verbaal ver-
melde partijen worden door de be-
middelaar aangeschreven. Indien er 
geen benadeelde partijen in het pro-
ces-verbaal worden vermeld, neemt 
de gemeente op indirecte wijze de rol 
van benadeelde op. 

 

12.12  De partijen worden gestimu-
leerd tot actieve deelname aan het 
bemiddelingsproces.  

 

 
Dit geeft deelnemers de mogelijk-
heid zich vrij uit te drukken over de 
feiten, de gevoelens die hiermee 
gepaard gingen, de gevolgen en de 
verwachtingen. Deze onderlinge 
dialoog geeft de benadeelde de 
mogelijkheid een antwoord te krij-
gen op zijn vragen en biedt de 
overtreder de mogelijkheid zijn  
verantwoordelijkheid op te nemen.  
Tevens wordt de mogelijkheid  
geboden eigen voorstellen te  
formuleren. De bemiddelaar speelt 
hierbij een ondersteunende rol. 

Een ontmoeting tussen de partijen 
is niet verplicht, om welke reden 
dan ook. De communicatie kan ook 
indirect gebeuren, waarbij de be-
middelingsambtenaar fungeert als 
doorgeefluik. 

 
12.13 Indien de overtreder minder-
jarig is, worden de ouders/voogden 
en desgevallend de raadsman op 
de hoogte gehouden over het  
verloop van de bemiddelingsproce-
dure.  

 
12.14 Indien de sanctionerend 
ambtenaar hierom verzoekt,  
verstrekt de bemiddelaar hem de 
nodige informatie over de stand 
van zaken van de bemiddeling. 

 
12.15 De bemiddeling mondt idea-
liter uit in een schriftelijke over-
eenkomst, waarin de afspraken 
tussen de deelnemers worden 
vastgelegd. De bemiddelaar staat 
in voor de opvolging van deze  
afspraken en stuurt deze, indien 
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12.16   De onbezoldigde herstelpres-
tatie vindt plaats bij een dienst van de 
gemeente waar de inbreuk werd  
gepleegd of bij een door het college 
van burgemeester en schepenen aan-
gewezen instelling en bestaat uit het 
verrichten van een taak van algemeen 
nut of uit het deelnemen aan acties 
van gemeentelijk belang.  

De modaliteiten voor het leveren van 
een onbezoldigde herstelprestatie 
naar aanleiding van een bemiddeling 
kunnen op voorhand door de bemid-
delaar worden vastgelegd. 

De overtreder die een onbezoldigde 
herstelprestatie levert is verzekerd 
voor materiële en lichamelijke scha-
de. Deze prestatie mag geen  
gevaarlijk of onredelijk zwaar werk 
inhouden. 

De aard, inhoud en wijze van uitvoe-
ring dient te gebeuren met eerbiedi-
ging van de overtreder. 

 
12.17     De uitvoering van de onbezol-
digde herstelprestatie wordt gecoör-
dineerd en gecontroleerd door de 
bemiddelaar. Hij houdt voor het bepa-
len van de prestatieplaats en van het 
aantal te presteren uren rekening met 
de persoon van de overtreder en de 
aard van de inbreuk.  

 
12.18     De bemiddelaar rapporteert 
de sanctionerend ambtenaar over het 
resultaat van de bemiddeling en 
houdt hierbij rekening met de termijn 
die de sanctionerend ambtenaar  
nuttig acht voor het nemen van zijn 
eindbeslissing.  

De bemiddelaar licht de sanctione-
rend ambtenaar door middel van 
een evaluatieverslag in of de be-
middeling werd geweigerd, gefaald 
of geslaagd is.  

 
12.19   De sanctionerend ambte-
naar wordt door het evaluatiever-
slag gehouden aan de vaststelling 
van de weigering van het aanbod, 
het falen of het slagen van de  
bemiddeling. 
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rechtspersoon die door deze ge-
meente wordt aangewezen. 

 
13.3   Wanneer de sanctionerend 
ambtenaar vaststelt dat de  
gemeenschapsdienst werd uitge-
voerd, kan hij geen geldboete op-
leggen. 

In geval van niet-uitvoering van de 
gemeenschapsdienst kan de 
sanctionerend ambtenaar een 
administratieve geldboete opleg-
gen. 

 
 

 

 
 

 

 

  
NAAM BEDRIJF 

13.1  In de plaats van de administra-
tieve geldboete kan de sanctionerend 
ambtenaar, indien hij dit aangewezen 
acht en mits akkoord van de overtre-
der, een gemeenschapsdienst voor-
stellen, van maximaal 15 uur of 30 
uur naargelang de overtreder min-
derjarig of meerderjarig is. Deze ge-
meenschapsdienst moet worden uit-
gevoerd binnen een termijn van zes 
maanden vanaf de datum van kennis-
geving van de beslissing van de 
sanctionerend ambtenaar.  

 
13.2  De gemeenschapsdienst, gede-
finieerd als zijnde een prestatie van 
algemeen belang uitgevoerd door de 
overtreder ten gunste van de collecti-
viteit, bestaat uit: 

• een opleiding en/of; 

• een onbetaalde prestatie onder 
toezicht van de gemeente of 
van een door de gemeente 
aangewezen bevoegde rechts-
persoon en uitgevoerd ten  
behoeve van een gemeente-
dienst of een publiekrechtelijke 
rechtspersoon, een stichting of 
een vereniging zonder winstge-
vend oogmerk die door de  
gemeente wordt aangewezen. 

 

De gemeenschapsdienst wordt om-
kaderd door een door de gemeente 
erkende dienst of door een  
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De gegevens worden gedurende 
vijf jaar bewaard, te rekenen van-
af de datum waarop de sanctie 
werd opgelegd of de alternatieve 
maatregel werd voorgesteld. Eens 
deze termijn verstreken is,  
worden zij hetzij vernietigd, hetzij 
geanonimiseerd. 

De sanctionerend ambtenaar 
heeft toegang tot de persoonsge-
gevens en informatiegegevens, 
alsook de schriftelijk bij naam 
aangewezen personen, die belast 
zijn met de invoering van de ge-
gevens in het register. 

Er wordt voldaan aan de bijzonde-
re voorwaarden met betrekking 
tot de verwerking van de  
persoonsgegevens die vermeld 
worden in het register van de  
gemeentelijke administratieve 
sancties, zoals opgelegd bij KB 
d.d. 21 december 2013 tot vast-
stelling van de bijzondere  
voorwaarden betreffende het  
register van de gemeentelijke  
administratieve sancties inge-
voerd bij artikel 44 van de wet van 
24 juni 2013 betreffende de ge-
meentelijke administratieve sanc-
ties. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
NAAM BEDRIJF 

14.1  De gemeente houdt één enkel 
bestand bij van de natuurlijke perso-
nen of rechtspersonen die het voor-
werp hebben uitgemaakt van een  
administratieve sanctie of een alter-

natieve maatregel. 

Dit bestand bevat de volgende  
persoonsgegevens en informatiege-
gevens: 

 
1° de naam, voornamen, geboorteda-
tum en verblijfplaats van de personen 
die het voorwerp uitmaken van ge-
meentelijke administratieve sancties 
of van de alternatieve maatregelen. 

In het geval van een minderjarige, de 
namen, voornamen, geboortedatum 
en de verblijfplaats van de ouders, 
voogden of personen die hem onder 
hun hoede hebben; 

 
2° de aard van de gepleegde feiten; 

 
3° de aard van de sanctie en de dag 
waarop deze werd opgelegd; 

 
4° in voorkomend geval, de informatie 
overgezonden door de procureur des 
Konings in het kader van de gemeng-
de inbreuken; 

 
5° de sancties waartegen geen be-
roep meer ingesteld kan worden. 
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NAAM BEDRIJF 

De administratieve geldboetes verja-
ren na vijf jaar, te rekenen vanaf de 
datum waarop ze betaald moeten 
worden. 

Die termijn kan gestuit worden, hetzij 
zoals voorzien bij de artikelen 2244 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek, 
hetzij door een afstand van de verkre-
gen verjaring. Indien de verjaring  
gestuit wordt, is een nieuwe verjaring 
die op dezelfde manier gestuit kan 
worden, vaststaand vijf jaar na de laat-
ste stuitingsakte van de voorgaande 
verjaring indien er geen aanleg voor 

de rechtbank heeft plaatsgevonden. 
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NAAM BEDRIJF 

16.1  Onderhavige GAS-codex zal 
worden bekendgemaakt in overeen-
stemming met de artikelen 286 en 
288 van het decreet lokaal bestuur 
en artikel 15 van de GAS-wet van 24 
juni 2013 met betrekking tot minder-
jarigen. 

 
16.2  Een afschrift van deze GAS-
codex zal conform artikel 119 van de 
Nieuwe Gemeentewet worden toege-
zonden aan de deputatie van de  
provincieraad, aan de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg en aan  
de griffie van de politierechtbank. 

 
16.3  De politieverordening tot beteu-
geling van de overlast wordt opgehe-
ven met de inwerkingtreding van dit 
besluit. 

 
16.4  De huidige gemeentelijke politie-
verordening treedt in werking op 1 
januari 2021.  
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